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Wא 
ات المتحدة    احثون أن الوال ة تسعینات القرن العشرن الحظ ال في نها

ة التسعینات من القرن العشرن متنافسین دولیین  حتا منذ بدا ة والصین أص األمر
ستمر هذا الوضع في  عض . القرن الحاد والعشرنومن المنتظر أن  وقد نشرت 

ة  ات المتحدة األمر ة للحزب الشیوعي الصیني تصف الوال المصادر وثائ داخل
ا  منة في آس ة المه س ح القوة الرئ ا الصین لتص أنها العدو األول وتكشف عن نوا

ه من جزر ومخزونات ن ما ف ي  حر الصین الجنو الء على  االست ًا  ة وذلك جزئ فط
سحتى حدود  اسة التجارة النشطة وتشمل حواجز . ااندون احثون الس ما الحظ ال

فة  ة الكث ات المتحدة والتي هي في  وٕانشاءالحما ات العاملة في الوال العدید من الشر
ة ا والدخول لألسواق المال ش الصیني وتعمل لنقل التكنولوج عة للج . األساس تا

عض الدراسات إن  ة في العالموتقول  رة الثان    .الصین في طرقها لتكون القوة العس
ون أكبر دراما للقرن    احثین أن نهوض الصین سوف  یر الكثیر من ال

الواحد والعشرن؛ حیث من المالحظ أن النمو االقتصاد غیر العاد والنشا 
ا بر في شرق آس حدث تحوالت  الفعل  ف تشهد وسو . الدبلوماسي الصیني قد بدأ 

بیرة في قوة الصین ونفوذها عتقد المراقبون أن العصر . العقود القادمة زادة  و
ة ي في طرقه إلى نها ادة النظام العالمي ذو التوجه الغري . األمر وسوف تؤول ق
ه الشرق  من عل ال فیرجسون . إلى نظام یه تب المؤرخ ن :  (Niall Ferguson)وقد 
ه العالم نحو الشرق  أن  القرن العشرن الدامي . قد شهد تراجع الغرب وٕاعادة توج

ات  ضعف موقف الوال ه قوة الصین،  الحظ المحللون أنه في الوقت الذ تزداد ف و
توقعون حدوث مشهدین. المتحدة سوف تحاول الصین استخدام نفوذها المتصاعد : و

ة  اغة قواعد اللع الدولي لیخدم  ومؤسسات النظام (rules of the game)إلعادة ص
صورة أفضل واآلخر هو أن الدول األخر سوف تر في الصین تهدید . مصالحها 

ل . متزاید ألمنها أن نتیجة هذه التطورات سوف تكون التوتر، الصراع، و أ هؤالء  تن و
وسوف تنتقل زعامة النظام العالمي . (power transition)إرهاصات انتقال القوة 
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ة – ألول مرة لخارج الغرب سهولة . إلى المنظومة اآلسیو لكن هذا االنتقال لن یتم 
ز في الغرب ا وحدها بل نظام ممر -Western)ألن الصین لن تواجه أمر

centred system.   

ع ة تن ة جدید ودراسته للتحول  أهم هذا الكتاب من واقع رصده لظاهرة عالم
ات الواقع الدولي ثیر من معط ة حدوث  الدولي المتوقع حیث أن  ان بدأت ترجح إم

ان . تحّول تقوده الصین –هذا التحول في النظام الدولي  فقد تجاوزت الصین ما 
ة رة واالقتصاد ع اسلوب الزحف . متوقعًا من حیث قدراتها العس انت تت عد أن  ف

، خرجت في عام  عن ذلك النمط المتدرج واألخطبوطي حیث أطلقت  ٢٠٠٦الهاد
میر قمر صناعي في الفضاء، وهو ما ُعد رسالة إلى العالم صاروخ قادر على تد

ة ات المتحدة األمر ما في ذلك الوال ا من صعود . أسره  وقد زادت مخاوف أمر
ة  ارات األمر الة االستخ ، CIAالصین في اآلونة األخیرة حیث صرح مدیر و

أن  ل هایدن،  ط التي تجمع صعود الصین المتسارع وضعف العالقات والرو "ما ا
ا خالل القرن الواحد  ا تمثل أكبر المخاطر التي تهدد أمر أورو ات المتحدة  الوال

    .والعشرن

ة حدوث تحول  یهدف ان ات الواقع الدولي التي ترجح ام الكتاب لكشف معط
ة إلى وضع دولي  ة األمر ما یهدد األحاد ة ومیزان القو  بیر في العالقات الدول

ة جدیدة جدید ر اس رسم خارطة س ة و ة اإلمبراطورة األمر فضي إلى نها ما 
ة ة القطب   .للعالم رما تقوم على التعدد

لةتكمن  ز العالم من  مش ة جدیدة رما تنقل مر حث في دراسة ظاهرة دول ال
مفردها بل . الغرب إلى الشرق  ادة الصین  س على ق عتمد ل ة ألن ذلك  لكن نس

ة  بتحالفها مع ان(المنظومة اآلسیو إلى : هنا یتجلى السؤال المحور ). مثل دول اآلس
حث أمام  لة ال ضًا تتجلى مش ن أن ینجح مثل هذا التحالف؟ وهنا أ م أ مد 

احث في ة الصاعدة في تحالف عرض : ال ع القو اآلسیو ع الصین تجم یف تستط
ة الم حث تبدو صعو لة في عدم توافر المراجع ومتماسك ضد الغرب؟ مثل هذا ال ش
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ظل على مستو  قى  ن أو أن التحول ی في هذا المجال ألن الظاهرة في طور التكو
  .التنبؤات واالفتراضات النظرة

حثتشمل  حث معنى  بیئة ال ة في فضائها الشامل ألن ال البیئة الدول
حث على العالقات ا. التحوالت الكبر في الواقع الدولي ز ال ة لكن یر لصین

ة التحول ان ل محور الصراع وتقدم مؤشرات نحو ام ة ألنها تش ثم في . األمر
ة حث في العالقات الصین ة وهي إحد الفضاءات التي -مستو آخر ینظر ال األفرق

ادل  ة الناعمة والتغلغل السلمي للصین من خالل مدخل الت تتجلى فیها الدبلوماس
ة التجار واالستثمار ومشارع ال ة االقتصاد ة التي تخدم أهداف التنم ة التحت بن

ة وتجارة للصین  اسب اقتصاد ة وفي ذات الوقت تحق م ة للدول األفرق االجتماع
ة ة خف اس ة. دون أجندة س حث على العالقات السودان ز ال دراسة -ثم یر ة  الصین

ة تنحصر في ا. حالة ة فالحدود التارخ ة الزمان ة أما من الناح لعقد األول من األلف
  ).٢٠١٠- ٢٠٠٠(الثالثة 

حث من   ةالفروض  ینطل ال   :التال
ضعف  .١ ا  ادل مع أمر ة وتأثیرها المت اسهام الصین الكبیر في التجارة الدول

ا  .احتمال انتقال التنافس  التجار إلى صراع المسلح بین الصین وأمر
اً  .٢ ة الناعمة للصین تغلغًال سلم ناجحًا في العالم الثالث  حققت الدبلوماس

ا  .خاصة أفرق
ات  .٣ سبب إزعاجًا وقلقا للوال ا وخاصة السودان  التغلغل الصیني في أفرق

ة  .المتحدة والدول الغر
ة  .٤ ه یؤد إلى تعزز العالقات الصین عة الغرب للسودان وظهور النفط ف قط

ة  .السودان
ة مصالحها أد  .٥ إلى تخفیف الموقف تدخل الصین في أزمة دارفور لحما

ة ومة السودان  .الغري تجاه الح
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ة  ةمن ناح ة على المنهج التارخي منهج صورة أساس الوصفي /عتمد الكتاب 
ة  ة(ومنهج دراسة الحالة مع محاولة استشراف بوضع مؤشرات التجاهات ) مستقبل

ة المتعددة –التحول في الواقع الدولي    .تجاه القطب
  .فصول ومقدمـة وخاتمـة ضم هذا الكتاب ستة

ة،  ة للدبلوماس ال التقلید ة واألش ستعرض الفصل األول مفهوم الدبلوماس
عاد  ة في اإلسالم، والتطور في أ مة والعالقات الدول ة في العصور القد والدبلوماس

مـة ة القد   .الدبلوماس
ة في العصر الحدیث حیث یدرس مراحل    یتناول الفصل الثاني الدبلوماس

ة الناعمة  ة الحدیثة، والدبلوماس ة المعاصرة، وأنما الدبلوماس  –تطور الدبلوماس
  .خاصة عند الصین

شمل ذلك    ة العظمى و یل القوة الصین ات تش فحص الفصل الثالث خلف
ة، ونهضة الصین الحدیثة  ة، والثورة الثقاف ة، ومقدمات النهضة الصین ة التارخ الخلف

  .واإلصالحات
تضمن ذلك یتناو    ة، و اسة الصین الخارج ع أهم مالمح س ل الفصل الرا

ة، العالقات  دراسة الدور العالمي للصین، اسهام الصین في التجارة الدول
ة اسة الصین تجاه العالم الثالث/الصین ة، وس   .األمر
ة الناعمة في العالقات    یناقش الفصل الخامس أثر الدبلوماس
ة ة/الصین اسة الصین الجدیدة شم. األفرق ا، س ل ذلك الصین والصراع حول أفرق

ا  ا، الصینیون في أفرق ة الناعمة؛ وتوطید العالقات  –تجاه أفرق ممارسة الدبلوماس
ة ة/الصین   .األفرق
ة الصین الناعمة تجاه    ز في دبلوماس أما الفصل السادس واألخیر فیر
ة العالقات بین السو . السودان دان والصین، والدور الصیني في شمل ذلك خلف

ة ة في السودان، والعالقات السودان ومة اإلنقاذ /مشروعات التنم ة في عهد ح الصین
  .الوطني، ثم دور الصین في أزمـة دارفـور
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عالج من خاللها     ة  ینظر هذا الكتاب في ظاهرة جدیدة في العالقات الدول

ة، و  ال الدبلوماس ل مستحدث من أش ة الناعمة"هي ش التي انتهجتها " الدبلوماس
ة الثالثة ة األلف دا ة و ة الثان ة األلف استها الخارجیــة منذ نها   .الصین في س

یل  ات تش حلل  –أو تشُّل  –یرصد الكتاب خلف قوة عظمى جدیدة؛ و
ز القوة الدولي من الغرب  ل أو إنتقال مر ات التي تنطو على إرهاصات تحـوُّ المعط

ادة الصینإ   .  لى الشرق اآلسیو تحت ق
ة  ة األمر اسة الخارج ثیرة للس ه العالم انتكاسات  شهد ف وفي الوقت الذ 

ا  ة ألمر ، وما أفرز anti-Americanismوما نتج عنها من تزاید مشاعر الكراه
فة ضدها  إذا ، )٢٠٠١هجمات الحاد عشر من سبتمبر(ذلك من ردود فعل عن

عد الصین تنت ة جدیدة وفي هدوء وتعد نفسها لمأل الفراغ المتوقع  اسة خارج هج س
ثیر من مناط العالم ي في    .تراجع النفوذ األمر

بیرة  ة  اء وحن تسعى الصین نحو تحقی ذلك الهدف االستراتیجي في ذ
ا  –تتجلى في حفاظها على توازن عالقاتها مع الغرب   –وخاصة تجارا مع أمر

خاصة العالم الثالث بینما أخذ ثیرة من العالم و دون أن تدخل  –ت تتمدد في مناط 
اشرة مع الدولة العظمى ة على خطاب . في مواجهة م اسة الصین الخارج وتنطو س

ما أن ". العالم الثالث"متوازن ومتواضع حیث تصنِّف نفسها ضمن منظومة 
ة للدولاستراتیجیتها تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون ا استها . لداخل وترتكز س

التفصیل ستعرضها هذا الكتاب  ادئ الخمس والتي  ة على الم   . الخارج
عت الصین  اسات ات ة والس ة الناعمة"ولتحقی تلك االستراتیج " الدبلوماس

حیث استطاعت من خاللها أن تبني عالقات تعاون اقتصاد وتحق استثمارات 
بیرة في دول العالم الثالث وصوال لمصالحها وأهدافها، بینما هي تقوم بتنفیذ  تجارة 
ة ضخمة  ة(مشروعات انمائ ة التحت صورة غیر ) خاصة في مجال البن لتلك الدول 

ة معها س ما عهدته هذه الدول من تعامل الدول الغر ع واستطاعت عن . مشروطة 
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ة الناعمة تتغلغل  س في الدول فحسب  –طر هذه الدبلوماس بل في مجتمعات  –ل
ة في المجاالت  ة ومشروعات مجان تلك الدول، حیث أنها أینما حّلت تقدم منح إضاف

ة  م(الخدم اه والصحة والتعل   ). مثل الم
بیرة للصین مع  ة الناعمة في تحقی نجاحات  وقد تجلت هذه الدبلوماس

ا ة . الدول العالم الثالث وخاصة أفرق ف هذا التغلغل في لذلك یتناول هذا الكتاب 
صورة خاصة صورة عامة مع دراسة حالة السودان  ا    .أفرق

ة بجامعة  اس توراة في العلوم الس هذا الكتاب هو في األصل أطروحة د
ة  وقد حصل الطالب على تقدیر ممتاز، ). ٢٠١٢ – ٢٠٠٩(امدرمان اإلسالم

ما للفائدة   .وأوصت اللجنة بنشرها تعم
اسة وأحسب أن هذا الكتاب مفی ا وصناع الس ة الدراسات العل احثین وطل د لل

ال  ة خاصة األش ة والدراسات الدبلوماس الشأن الصیني والعالقات الدول والمهتمین 
ة في ظل العولمة ومظاهر الصراع الدولي الجدید ضع هذا . الحدیثة للدبلوماس و
ة حدوث  ان أ بإم ن أن تتن م حوث جدیدة  بر الكتاب خطوة لدراسات و تحوالت 

ة  ي إلى نها ان القرن األمر ة القرن  –في النظام الدولي الجدید وعما إذا    .قبل نها
  
  

سر عبده مختار    البروف
سمبر / السودان/ الخرطوم    ٢٠١٥د
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ة هي فن إدارة المفاوضات بین  عادة تشیر الكلمـة . ممثلي الجماعات والدولالدبلوماس
ــة مــن خــالل تفاعــل الدبلوماســیین  ــة والتــي تعنــي إدارة العالقــات الدول ة الدول للدبلوماســ
ــــل صــــناعة الســــالم، التجــــارة، الحــــرب، االقتصــــاد  ــــة مث ا حیو ــــرفین حــــول قضــــا المحت

ـة. والثقافة ة التفـاوض للمعاهـدات الدول تولى الدبلوماسیون عادة عمل قبـل أن یجیزهـا  و
ة  ١.الساســة فــي الدولــة اق غیــر الرســمي أو االجتمــاعي فتعنــي الدبلوماســ أمــا فــي الســ

ســب اســتراتیجي أو تحقیــ حــل مقبــول لــد  اقــة وحســن التصــرف للحصــول علــى م الل
ـــــار المفـــــردات الالئقـــــة  اســـــتخدام وســـــائل مـــــن أهمهـــــا اخت الطـــــرفین لتحـــــد مشـــــترك، 

  .واألسلوب المهذب
WאW 

ــــة    لمــــة إغرق قتــــین   "diploma"دبلومــــا  ــــا تعنــــي مــــزدوج أو مــــن ط لغو
(folded in two) مــة ــة تعنــي شــهادة ُتمــنح ) دبلومــا(ــذلك . فــي الیونــان القد الیونان

قتـین  انـت الشـهادة مـن ط قـة مـن قطعتـین(عد إكمال منهج دراسي محـدد، و ). أو مط
ــــةفــــي فتــــرة  ة مثــــل الجــــوازات ُأســــتخدمت الكلمــــ اإلمبراطور ة لتعنــــي وثــــائ ســــفر رســــم

ــةوتصــرحات المــرور عبــر طــرق  انــت هــذه التصــرحات مختومــة علــى  اإلمبراطور و
ة األخـر مثـل المعاهـدات . لوحتین من المعادن شـمل الوثـائ الرسـم ثـم امتـد المعنـى ل

                                                            
١ Diplomacy, from Wikipedia, the Free Encyclopedia 
دار ): األردن(نشأتھا، ومؤسساتھا وقواعدھا وقونینھا، عمان : یفة الدبلوماسیةأنظر كذلك عالء أبو عامر، الوظ  

 . ٢٤، ص ٢٠٠١الشروق للنشر والتوزیع، 
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(treaties) ــــة ائــــل األجنب صــــفوا ١٧٠٠فــــي عــــام . مــــع الق م اســــتخدمها الفرنســــیون ل
ة عثـ ثـم انتقلـت الكلمـة إلـى اللغـة . (Corps Diplomatique: CD)  اتهم الدبلوماسـ

ــة بواســطة ادمونــد بیــرك  م مشــت عــن ١٧٩٦فــي عــام  (Edmund Burke)االنجلیز
ة    ٢"Diplomatie".الكلمة الفرنس

WאW 
אאאאא

אW٣ 
اســتخدام "أنهــا  (Ernest Satow)عرفهــا الدبلوماســي البرطــاني إرنســت ســاتو   - أ

ة بین الدول المستقلة اقة في إدارة العالقات الرسم اء والل   ٣."الذ
وســي    - ب ــادئ الضــرورة : "أنهــا (Decussy)وعرفهــا د مجموعــة المعلومــات والم
ة بین الدولل  ".حسن إدارة العالقات الرسم

ــالفو  -ج علــم العالقــات القائمــة بــین مختلــف الــدول والمنبثقــة "أنهــا  (Calvo)وعّرفهــا 
ات ام االتفاق ادئ القانون الدولي واح ادلة، وعن م   ٤."عن معامالتها المت

س  -د ـــم العالقـــات "أنهـــا  (Charles de Marleas)وعّرفهـــا شـــارل د مـــارل عل
ة مصالحها، أو فن التوفی بـین مصـالح الشـعوبا ة للدول ورعا معنـى أدق. لخارج : و

  ."علم وفن إجراء المفاوضات
  ".علم وفن تمثیل الدول وٕاجراء المفاوضات"أنها  (Rivier)وعّرفها رفییر  -هـ
ه  فودیرة  -و ـة : "أنها  (Pradier Fodere)وعّرفها برادی ومـات ومراق فن تمثیل الح

ـــذلك إدارة الشـــؤون حقـــو  رامتـــه حتـــى ال ُتَمـــس فـــي الخـــارج، و ق الـــوطن ومصـــالحه و
شأنها مات الصادرة  عها وفقًا للتعل ة أن تت اس ة، وٕادارة المفاوضات  الس   ."الدول

                                                            
٢ Diplomacy, An Historical Perspective 

(http://www.diploma.org/Zine/s١٩٩٥R/SZykman/hitory.html).  
٣ Earnest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Fourth Edition, edited by Nevile Bland, 

Longmans Green and Co. London, ١٩٥٨, p. ١.   
  .٧٣، ص ٢٠١٠دار زھران، ): األردن(النظریة والتطبیق، عمان : محمود خلف، الدبلوماسیة ٤

  .٢١وأنظر كذلك عالء أبو عامر، المصدر السابق، ص 
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لســون  -ز قتــرب هارولــد ن ممــا جــاء فــي قــاموس اكســفورد  (Harold Nicolson)و
ــة العالقــات بواســطة ال"أنهــا  ســفراء والممثلــین الدبلوماســیین، فهــي عمــل علــم إدارة ورعا

  ."وفن دبلوماسي
أنهــا  -ح ــار  ان م مصــالح الدولــة علــى "وعّرفهــا الدبلوماســي الهنــد ســردار  فــن تقــد

  ٥."مصالح اآلخرن
أنهــا  - ــة  األســلوب الشــائع الیــوم لالتصــال بــین "وتعرفهــا موســوعة العلــوم االجتماع

ومات ة". الح أنها  أما الموسوعة البرطان ة"فتعّرفها    ".فن إدارة المفاوضات الدول
عّرفها معجم  - ادلـة "أنها ) اللیترة(و ـة ومعرفـة المصـالح المت معرفة العالقـات الدول

  ."بین الدول
ـــة واالجـــراءات      ة إلـــى مجموعـــة مـــن القواعـــد واألعـــراف الدول إذن تشـــیر الدبلوماســـ

م العال ات التي تهتم بتنظ ل قات بین أشخاص القانون الدولي، أ الدول والمراسم والش
ـازاتهم  ـاتهم وامت ـان حقـوقهم وواج ـة والممثلـین الدبلوماسـیین، وتقتفـي ب والمنظمات الدول
ـــ  اعهـــا لتطبی ة، واألصـــول التـــي یترتـــب علـــیهم ات وشـــرو ممارســـتهم مهـــامهم الرســـم

ادئــه ــام القــانون الــدولي وم م و . اح ٕادارة العالقــات وهــي فضــًال عــن ذلــك علــم وفــن تنظــ
ومة بلد أجنبـي، والتـي  ة لد ح ة مصالح الدولة الوطن ومة وحما ة، وتمثیل الح الدول

عوثــون الدبلوماســیون مــن خــالل المفاوضــات ة . مارســها الم عــة الدبلوماســ ونظــرًا لطب
اســي لــه قوانینــه وأصــوله وقواعــده المحــدودة، ولــه دوره األساســي فــي  ارهــا نشــا س اعت

ـــة، فإنهـــا تجمـــع فـــي الواقـــع بـــین المجـــاالت الثالثـــةالعالقـــات  ـــة: الدول  ٦.علـــم وفـــن وتقن
אאאW 

ــة مختلفــة، وعلــى رأس تلــك المعــارف   - أنهــا علــم مــن حیــث أنهــا تقتضــي معــارف علم
ــــة وأسســــها ومعرفــــة العلــــوم  معرفــــة التــــارخ ومعرفــــة القــــانون ومعرفــــة العالقــــات الدول

ة اس مها الس   .ومفاه
                                                            

  .٧٤محمود خلف، المصدر السابق، ص  ٥
صالح الدین عبد الرحمن الدومة، المدخل في : ؛ كذلك أنظر٢٣ – ٢٢بو عامر، المصدر السابق، ص ص عالء  أ  ٦

 .١٣٥، ص ٢٠٠٦، .)ن. د(العالقات الدولیة، الخرطوم، 
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مارســـها مواهـــب فـــي قـــوة المالحظـــة وســـرعة   - ـــن  وٕانهــا فـــن مـــن حیـــث أنهـــا تقتضـــي ممَّ
ة والطارئــة والتعامــل مــع ردود األفعــال . البدیهــة وحســن التعامــل مــع الظــروف االســتثنائ

ـم علـى اآلخـرن وعلـى األحـداث واألوضـاع والشـؤون  ـة فـي الح موه ذلك أن یتمتـع  و
ا ـــة مقرونـــة العامـــة وغیرهـــا مـــن األشـــ ســـبها مـــن المعـــارف بـــل الموه ـــن  م ء التـــي ال 

 .التجرة والممارسة

ـة علـى   - اسـة الخارج ادئ الس ة من حیث أنها تطبی وتنفیذ عملي لم ة تقن والدبلوماس
اع  قواعد  عتها تقتضي ات ة في طب ید أشخاص معینین مستفیدین من عملهم؛ فهي تقن

ـة ا ة األعمـال الیوم ة تفـرض علـى مبرمجة في تأد أعمـال اسـتثنائ ـام  ـة وفـي الق لروتین
ول الدبلوماسي مثالً  س آخرها البروتو ة معینة ل  ٧.الدبلوماسي التقید وااللتزام بتقن

WאאW 
اق    النظر إلـى السـ اینة، وذلك  ة على معان متعددة ومت لمة الدبلوماس تطل 

ــه واألوجــه المختلفــة التــي تظهــر مــن خاللهــا والمضــمون الــواقعي العــام الــذ ُتســتع مل ف
ه وتشمله،    W٨الذ تنطب عل

ــع   - أ ســقط عــن المصــطلح جم للداللــة علــى معنــى غیــر دقیــ وهــو المعنــى الشــائع والــذ 
لي مــن حیــث داللتــه علــى نمــط مــن الســلوك بــین  ــالمعنى الشــ حــتفظ  ة و اســ مدلوالتــه الس

اقـــة  حـــذق النـــاس بل ة أو یخـــرج منهـــا  ا الشـــائ حـــل القضـــا ع أن  ســـتط اســـة، والـــذ  و
ة وُقال رجل دبلوماسي في حدیثه وتصرفاته والمقصود أنه لب وحاذق في معامالته  وحن

  .وتدبیر أموره مع اآلخرن
ــة فــي الشــرق    - ب ة األمر ــة للبلــد فُقــال مــثًال الدبلوماســ اســة الخارج للداللــة علــى الس

فهــم  األوســط، أو هــذا  ــا و ة فــي أفرق ة الفرنســ ا أو الدبلوماســ ــة فــي آســ ة الدول الدبلوماســ
ــة وعلــى األســالیب  اســة البلــد الخارج ــادئ واألســس التــي تتحــرك علــى ضــوئها س منهــا الم
ـــة اســـة الخارج ة والس . المعتمـــدة فـــي تحقیـــ ذلـــك غیـــر أنـــه یجـــب التمییـــز بـــین الدبلوماســـ

                                                            
 المصدر نفسھ،  ٧
 .٣٥، ص ١٩٦٩مطبعة شفیق، : ھشام الشادي، الوجیز في فن التفاوض، بغداد ٨
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ــــ ســــت ســــو الناح ة ل عهــــد بهــــا إلــــى الســــلك فالدبلوماســــ ــــة و اســــة الخارج ــــة للس ة التنفیذ
ة فهــــي مــــن اختصــــاص . الخــــارجي أو الدبلوماســــي ــــة أو التشــــرع ط ــــة التخط أمــــا الناح

عتمد علیها متخذ القرار  .الوحدات القرارة التي 

ــــة والمعاهــــدات   - ت عــــة لكــــل دول ــــة والمصــــالح التا ــــى معرفــــة العالقــــات الدول ــــة عل للدالل
ات التي عضها واالتفاق  .تنظم عالقة الدولة ب

ـه   - ث ة التـي تحمـل هـذا االسـم، وعلـى المجـال الـذ ُتجـر ف للداللة على المـادة التدرسـ
ــة ووســائل هــذه الممارســة  ف ــة و اســة الخارج ممارســة الس حــاث والدراســات المتعلقــة  األ

مي النتیجة معنى أكاد  .وهو 

قـــوم بهـــ  - ج ــة  ة نوع اســـ ا الشـــخص المنتـــدب لتمثیـــل للداللــة علـــى مجموعـــة نشـــاطات س
ة... الده في الخارج  ضًا على رؤساء الوفود في المؤتمرات الدول نطب ذلك أ  .و

ل أعضائه العاملین في الحقل، فُقال مثًال   - ح حضرت "للداللة على الجهاز الوظائفي 
ة ة الســـــودان ، أ رجـــــال الســـــلك الدبلوماســـــي الســـــوداني أو الهیئـــــة "االحتفـــــال الدبلوماســـــ

ةالد ة السودان  . بلوماس

معنى المفاوضات واألسالیب والوسائل التي تتم بها هذه المفاوضات فُقال مثًال أن    - خ
اً  لة یجب أن ُتحل حًال دبلوماس  ٩.هذه المش

אWאאאאW 
١. אא : ة بــدو ر مهــم فــي نطــاق تقــوم مــادة الدبلوماســ

مها،  ـــة، وتـــدع ة الدول اســـ ـــة حیـــث بواســـطتها تـــتم إقامـــة العالقـــات الس العالقـــات الدول
ـــ بـــین المصـــالح المتعارضـــة  افـــة الشـــؤون التـــي تهـــم مختلـــف الـــدول، والتوفی وعـــالج 

اینـــة الت أو . ووجهـــات النظـــر المت ســـر حـــل المشـــ ضـــا یت ة أ ـــ الدبلوماســـ وعـــن طر
ة الخالفات وٕاشـاعة ا ع أ دولـة . لـود وحسـن التفـاهم بـین الـدولتسو هـا تسـتط إذا  –و
ة  ل  –أحسنت إدارة الدبلوماس ة وتحصل على  زا مرموقا في األسرة الدول أن تتبوأ مر
ا التي تسعى إلیها  ١٠.المزا

                                                            
  ٣٦ھشام الشادي، المصدر السابق، ص   ٩

 .٣١عالء أبو عامر، الوظیفة الدبلوماسیة، المصدر السابق، ص  ١٠
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٢. אא : ة األداة التـي بهـا تعمـل وزارة تمثـل الدبلوماسـ
ــــة علــــى تنف ــــة للدولــــة الخارج اســــة الخارج ة  –یــــذ الس عثــــات الدبلوماســــ ــــ ال عــــن طر

ات طـــان . والقنصــل ة همــا مفهومـــان مترا ــة والدبلوماســـ اســـة الخارج عنــي أن الس وهـــذا 
ــة تقــوم  ة نظرــة، بینمــا الثان ، فــاألولى أداة تشــرع ــل منهمــا عــن األخــر رغــم اخــتالف 

المعلومــات التــي ــة  اســة الخارج ــد صــانعي الس مهــامهم، وهــذا  بتزو ــام  ــنهم مــن الق تم
ة اسة الخارج ة صنع الس مهدة لعمل  ١١.الجهد 

٣. אא : معناهـــا الشـــامل تشـــیر إلـــى ة  ـــادة "االســـتراتیج ق
ــــ تصــــور محــــدد  رة وف ــــة والعســــ ــــة واالجتماع ة والثقاف ــــات االقتصــــاد مجمــــل العمل

ــة عــدین األساســیین فــي ســلوك وهــي فــن تحقیــ اال ١٢".للمصــلحة الوطن نســجام بــین ال
ومـــات اســـة ورجـــل . الح ـــون رجـــل س اســـتطاعته أن  اســـة هـــو ذلـــك الـــذ  فرجـــل الس

مـالن لفـن واحـد. حرب في آن معاً  ة وجهـان م ة والدبلوماسـ التـالي تكـن االسـتراتیج : و
اسة  . هو فن الس

٤. אא : انـــت العالقـــات الدو ـــة تعنـــي فـــن إدارة إذا  ل
ــان فــن إدارة العالقــات  العالقــات بــین الــدول فــي إطــار مــا ینظمــه القــانون الــدولي، وٕاذا 

فـــــإن العالقـــــة بـــــین  –تقـــــوم علـــــى المفاوضـــــات وفـــــن التفـــــاوض هـــــو عمـــــل دبلوماســـــي 
ح واضــحة ة والقــانون الــدولي تصــ ة . الدبلوماســ انــت الدبلوماســ ــة تفــاوض "وٕاذا  عمل

ــات والمعاهـدات والعـرف، فــإن  هـي التـي ترســي قواعـد القـانون الــدولي مـن خـالل االتفاق
القانون الدولي العام من خالل أحد فروعه، وهو القانون الدبلوماسـي الـدولي، هـو الـذ 

ة   ١٣."ینظم هذه الدبلوماس
  

                                                            
 .٣٥ – ٣٤المصدر نفسھ، ص ص  ١١
 .٣٦المصدر نفسھ، ص  ١٢
  .٤١عالء، المصدر السابق، ص  ١٣
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אא 
אאא 
وســـــیلة  ة  ـــــة نشـــــأة الدبلوماســـــ ـــــد الوقـــــائع التارخ لالتصـــــال والتفـــــاهم بـــــین تؤ

مـــــة ومـــــن ثـــــم تطـــــورت إلـــــى نظـــــام  شـــــرة المتجـــــاورة فـــــي العصـــــور القد الجماعـــــات ال
ة في األحقاب الالحقة اس ادلة بین السلطات الس ة مت   .إلقامة عالقات ود

ا  ـــــان ســـــلو وضـــــح لنـــــا علـــــم االجتمـــــاع أن انتهـــــاج األســـــلوب الدبلوماســـــي  و
ــــــى التحــــــرك واال ما قــــــدم حاجــــــة اإلنســــــان إل ــــــل قــــــد ائ ــــــره مــــــن األســــــر والق غی تصــــــال 

ة وحاجتـــــــه  ة واالقتصـــــــاد اســــــ والجماعــــــات تدفعـــــــه إلــــــى هـــــــذا معتقداتــــــه وأهدافـــــــه الس
مة لتحقی التعاون مع غیره وتحقی أمنه ح الح   ١٤.إلى ترج

ـــــــت الحـــــــرب  ـــــــد عرف ـــــــى ق شـــــــرة األول ـــــــه أن الجماعـــــــات ال وممـــــــا ال شـــــــك ف
ــــــ ة واالتصــــــاالت والســــــلم وٕاجــــــراءات الصــــــلح ، ومراســــــم االحتفــــــاالت الدین اســــــ ة والس

م جدیــــد  م وعنــــد تــــولي زعــــ انــــت هنالــــك مراســــم خاصــــة عنــــد وفــــاة الــــزع التجارــــة و
  ١٥.للسلطة

شـــــــرة األولـــــــى عـــــــن  ائـــــــل والجماعـــــــات ال وقـــــــد بـــــــدأت االتصـــــــاالت بـــــــین الق
ــــ الرســــل  عــــض الظــــروف   Occasional Messengerطر ــــذین اســــتدعت  ال

مهـــــــام نقـــــــل الرســـــــائل أو ـــــــامهم  ات ق ائـــــــل أو عـــــــن  أو المناســـــــ غـــــــات بـــــــین الق التبل
عــــض المقــــرین لــــه أو إرســــال ملــــك ألحــــد أفــــراد  ائــــل  ــــ إرســــال أحــــد رؤســــاء الق طر

ة من أرضه ه في األنحاء النائ   ١٦.شع
عـــــــوث  ائـــــــل والملـــــــوك بإرســـــــال م ـــــــام رؤســـــــاء الق ثـــــــم تطـــــــور األمـــــــر إلـــــــى ق

احــــث معــــه فــــي المســــائل ذات   Special heraldخــــاص  س أخــــر لیت ــــي رئــــ إل
قـــــــرب وقوعهـــــــا أو المصـــــــلح شـــــــؤون االســـــــتعداد للحـــــــرب أو اإلخطـــــــار  ة  ة المشـــــــتر

                                                            
  .٢٥، ص ١٩٩٢دار الحكمة للطباعة والنشر، : فاضل زكي دمحم، الدبلوماسیة في عالم متغیر، بغداد  ١٤
١٥ Ranger Numeline,The Beginnings of Diplomacy,Copenhagen, ١٩٥٠, p. ١٢٥. 
  ١٢٥المرجع نفسھ، ص  ١٦
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ــــــة فـــــــي  ج أو الرغ ـــــــالتتو ـــــــز الســــــلم وتســـــــهیل التجــــــارة واإلعــــــالن  العمــــــل علــــــى تعز
مــــــرور الــــــزمن حتــــــى  المعاهــــــدة والــــــزواج ثــــــم تطــــــورت هــــــذه االتصــــــاالت والعالقــــــات 
مــــــا وأرســــــت مجموعــــــة مــــــن العــــــادات والقواعــــــد  ــــــر عــــــددا وأحســــــن تنظ حت أكث أصــــــ

ة الحدیثةا حت أساس العالقات الدبلوماس ة التي أص تو ة أو الم   ١٧.لعرف
١K אאאאW 

ــــــع لتــــــارخ الشــــــعوب التــــــي أوجــــــدت الحضــــــارات العرقــــــة فــــــي واد  أن المتت
ــــان مــــن األمــــور المألوفــــة فاالتفــــاق  الرافــــدین یجــــد أن عقــــد المعاهــــدات والمحالفــــات 

 UnnaLagashاهـــــــدات والتحالفـــــــات بـــــــین مـــــــدینتي علـــــــى رفـــــــض النـــــــزاع حـــــــول المع
م ، .ق ٢٨٥٠مـــــــن جانـــــــب ومدینـــــــة شـــــــط الحـــــــي مـــــــن جانـــــــب أخـــــــر حـــــــوالي ســـــــنة 

ــــــــع معاهــــــــدة بــــــــین نــــــــاران  ــــــــذلك رو عــــــــن توق احــــــــد ملــــــــوك العصــــــــر  Naran –و
أیـــــل  ـــــان " االكـــــر قبـــــل  عـــــة حـــــوالي ســـــنة  Avanوأمـــــراء أف ـــــة التا م  .ق ٢٥٠٠الدول

ـــــة ـــــام عالقـــــات دول ـــــذ مـــــا قیـــــل عـــــن ق عـــــزز مـــــن ذلـــــك مـــــا  تؤ فـــــي تلـــــك المنطقـــــة و
ـــــابلي حمـــــو رابـــــ فـــــي سلســـــلته الشـــــهیرة التـــــي نقشـــــت علـــــى اســـــطوانة  يأورده الملـــــك ال
  .م .ق ١٧٠٠من حجر الدیورایت حوالي سنة 

فـــــــة القـــــــانون فـــــــي المجتمـــــــع ودوره فـــــــي  وتضـــــــمنت تحدیـــــــدات واضـــــــحة لوظ
تـــــاب قصـــــة الحفـــــارة قـــــر  ب إشـــــاعة الحـــــ والعـــــدل وقـــــد أمـــــر ول دیورانـــــت صـــــاحب 

ظلمــــــوا الضــــــعفاء "  يحمــــــو رابــــــ ــــــاء أن  وانتشــــــر النــــــور فــــــي .. وأننــــــي امنــــــع األقو
  ١٨."األرض وارعي مصالح الخل

٢KאאאW 
ازدهــــرت مصــــر فــــي عهــــد الفراعنــــة لقــــرون عدیــــدة خاصــــة فــــي عهــــد اُألســــر 
ـــــآخر علـــــى منطقـــــة  ل أو  شـــــ طرت  الثامنـــــة عشـــــر والتاســـــعة عشـــــر والعشـــــرن وســـــ

ــــــة .. األوســــــط الشــــــرق  العالقــــــات الخارج امهــــــا آنــــــذاك  ونــــــتج عــــــن ذلــــــك اهتمــــــام ح
                                                            

  .١٢٦المرجع نفسھ، ص  ١٧ 
، ١٩٦١عز الدین فودة، النظم الدبلوماسیة، الكتاب األول في تطور الدبلوماسیة وتقنین قواعدھا، دار الفكر العربي،  ١٨
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ــــه مــــن مــــواد ضــــرورة   ــــي تضــــمن لنفســــها االســــتمرار وتحصــــل علــــى مــــا تحتــــاج إل
ـــــة فـــــي تلـــــك العهـــــود وقـــــد أنشـــــأ المصـــــرون  لـــــذا فقـــــد أوجـــــدت قواعـــــد للعالقـــــات الدول

ـــــــة وحرصـــــــوا علـــــــى اســـــــتمرار الســـــــلم  عـــــــن القـــــــدماء دیوانـــــــا خاصـــــــا للشـــــــؤون الخارج
شــــــــفت الرســــــــائل التــــــــي عثــــــــر علیهــــــــا ســــــــنة  ــــــــ التحــــــــالف والتعاقــــــــد و  -١٨٨٧طر

ــــل عــــن ١٨٨٨ ة لنهــــر النی ــــة علــــى الضــــفة الشــــرق ــــل العمارن م فــــي قصــــر أمنحتــــب بت
شــــــفت تلــــــك  ة التــــــي قامــــــت  بــــــین مصــــــر والــــــدول المجــــــاورة و العالقــــــات الدبلوماســــــ

عاصــــــمة مملكــــــة  ــــــذلك الرســــــائل المقابلــــــة لهــــــا والتــــــي اكتشــــــفت  الحثـــــــیین الرســــــائل و
ــــــة عــــــن معاهــــــدة قــــــارش التــــــي عــــــدت أقــــــدم معاهــــــدة  ــــــور قــــــرب أنقــــــرة الحال غــــــاز 

ــــة فــــي التــــارخ عقــــدت ســــنة  تو م بــــین ملكــــین علــــى قــــدم المســــاواة فــــي .ق ١٢٧٨م
ــــــك الحثـــــــیین،  ــــــث مل ــــــك الفراعنــــــة وخاتوســــــیل الثال س الثــــــاني مل ادة وهمــــــا رمســــــ الســــــ

ــــل مــــن الملكــــین علــــى نســــخته وتــــم  ــــادل تلــــك النســــخ ونقشــــت علــــى الضــــفة ووقــــع  ت
ــــة بــــین  اجتهــــا والتــــي تــــنص علــــى اســــتئناف العالقــــات الود ــــان لتلــــك المعاهــــدة دی و

وقـــــد انطـــــوت هـــــذه  ١٩.فرعـــــون مصـــــر وملـــــك فیتـــــا وتضـــــمن حرمـــــة أراضـــــي الـــــدولتین
اغتها ووضوح نهجها ة خاصة لقدمها ولكمال ص   .المعاهدة على أهم

٣KאאאW 
مــــا لهــــا مــــن اتجاهــــات ومیــــول تأثیرهــــا ــــان للمدرســــة الف ة فــــي الصــــین  لســــف

ة بـــــــین قـــــــدماء الصـــــــین فـــــــي فجـــــــر التـــــــارخ  علـــــــى خلـــــــ عالقـــــــات ونظـــــــم دبلوماســـــــ
ات ــــــان . والمــــــدن ونــــــك شــــــینك ال یبــــــدأ الحــــــرب أو أن  ــــــان الفیلســــــوف الصــــــیني  و

ة  ـــــین الحـــــرب والدبلوماســـــ اســـــة تمـــــزج ب ـــــه فضـــــل س ـــــر منهـــــا لـــــذا فان ـــــد أن ال مف عتق
اســــــب  للدولــــــة ولهــــــذا رأ أن تخصــــــص الدولــــــة ثلثــــــي میزانیتهــــــا لالنفــــــاق لتحقیــــــ م

ة عثـــــــات الدبلوماســـــــ ة  ٢٠.علـــــــى ال عثـــــــات الدبلوماســـــــ ـــــــادل قـــــــدماء الصـــــــین ال لقـــــــد ت
ال حســــــب قواعــــــد محــــــددة  م االســــــتق مراســــــ ة بدقــــــة، واهتمــــــوا  ق وراعــــــوا قواعــــــد األســــــ
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هم فـــــي ا ســـــلو مـــــا یتعلـــــ  قـــــة وصـــــارمة، ف عـــــوثیهم دق مـــــاتهم لم ـــــت تعل ان لخـــــارج و
تمان سرة و   ٢١.واستقصائهم للمعلومات 

٤KאאאW 
ـــــــة  ة ، فالبرهم ـــــــي عالقـــــــاتهم الدبلوماســـــــ ـــــــة ف انـــــــة البرهم الد ـــــــود  ـــــــأثر الهن ت
عوثـــــــون إلـــــــى الملـــــــوك المحلیـــــــین أو  ـــــــان الم انـــــــت تنظـــــــر للغرـــــــب نظـــــــرة عـــــــداء و

ــــــرة عال انــــــت هــــــذه الف مهمــــــة التجســــــس إذ  قومــــــون  ــــــة الســــــفارة األجانــــــب  قــــــة بنظر
اســــــم أرتــــــا ساســــــتواس  مــــــة تعــــــرف  ــــــة قد  Arthaلــــــدیهم وقــــــد نهــــــت قواعــــــد هند

Sastwas  الد التـــــي مـــــات عدیـــــدة للســـــفراء فـــــي شـــــان التجســـــس لـــــد الـــــ علـــــى تعل
ـــــرا مـــــن  ثی ـــــدا والمـــــانو المقدســـــة  ـــــب الفی ت ـــــي  ـــــد وجـــــد ف ـــــك فق ـــــون إلیهـــــا ومـــــع ذل عث ی

ـــــــم ـــــــي تح ة والقواعـــــــد المفصـــــــلة الت ـــــــرات اإلنســـــــان ة مـــــــع  التغی ـــــــات الدبلوماســـــــ العالق
مـــــة بوجـــــه خـــــاص أن واجـــــب  ـــــد القد ـــــوانین الهن الد المجـــــاورة وتشـــــهد ســـــجالت وق ـــــ ال
ــــة والشــــرف  ــــة الطی ان الم ــــذین یتمتعــــون  ــــین الرجــــال ال ــــین الســــفراء مــــن ب ــــوك تعی المل
ــــــــه  ــــــــة علــــــــى فهــــــــم همســــــــات محدث الدهــــــــم والقابلــــــــة العال ــــــــة لتمثیــــــــل  والقــــــــدرة العال

ع وجوههم   ٢٢.واشاراتهم وتقاط
٥KאאאW 

ة وقـــــد تـــــم علـــــى  بیـــــر فـــــي تطـــــور العالقـــــات الدبلوماســـــ ـــــ أثـــــر  ـــــان لإلغر
ـــــــاد  ـــــــدائم، نتیجـــــــة ازد م ال ـــــــات والتنظـــــــ ة نـــــــوع مـــــــن الث ـــــــدیهم اكســـــــاب الدبلوماســـــــ أی
الد ،  ــــــل المــــــ ــــــرن الســــــادس قب ــــــذ الق ــــــة خاصــــــة من ــــــین المــــــدن اإلغرق االتصــــــاالت ب

مـــــر االتفــــاق بـــــین عــــرف اإلغرــــ أســـــالیب مخ ة التـــــي قــــد  تلفــــة للمراحـــــل الدبلوماســــ
ــــــــة  Reconciliationاألطــــــــراف المتنازعــــــــة فعرفــــــــوا  التصــــــــالح  للتعبیــــــــر عــــــــن الرغ

ـــــاق  ـــــب لالتف ـــــأتي الترتی ـــــم  ـــــال ومـــــن ث ـــــاف القت ق ـــــي إ ـــــى   Arrangementف معن
ـــــة المؤقتـــــة علـــــى أن یلـــــي ذلـــــك التقـــــارب  أو عقـــــد االتفـــــاق  Compactالهدنـــــة المحل
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ــــــــام  ــــــــوا للتحــــــــالف . Conventionالت ــــــــذلك عرف ــــــــر  Allianceو عب لفظــــــــا خاصــــــــا 
ــــة  ــــزوا المعاهــــدات التجار ــــه ومی . اســــم خــــاص Commercial treatyعــــن مدلول

ـــــة  Sacred truceأمـــــا الهدنـــــة المقدســـــة  مب التـــــي تعقـــــد فـــــي فتـــــرة األلعـــــاب األول
حـــــدد مفهومهـــــا وقدســـــیتها ـــــذ  ـــــان لهـــــا وحـــــدها اللفـــــظ ال ـــــظ الســـــلم وعقـــــد . ف أمـــــا لف

هم Conclusion of Peaceلصلح ا ان أقرب االصطالحات إلى قلو   ٢٣.ف
אאאW٢٤ 

ـــــى هـــــؤالء ســـــلطات   . أ ـــــد أضـــــفت عل ضـــــاء وق ـــــة اإلعـــــالم الب ـــــادین وحمل ـــــة المن مرحل
مثــــــل الســــــح ــــــة اإللــــــه همــــــس الــــــذ  ــــــة ووضــــــعوا تحــــــت حما ه دین والخــــــداع ،  رشــــــ

ط قوم بدور الوس   .بین العالم العلو والعالم السفلي و
ـــــاء   . ب وخاللهـــــا اتضـــــح أن المفاوضـــــة تتطلـــــب مســـــتو أعلـــــى  مـــــن : مرحلـــــة الخط

ماء اء والح ار سفرائها من الخط  .مستو المنادین فعملت المدن على اخت

ـــــــة وتقـــــــدم   . ت ازدهـــــــار المـــــــدن اإلغرق ة التـــــــي بـــــــدأت  عثـــــــات الدبلوماســـــــ مرحلـــــــة ال
ة إلــــــى الحــــــد الــــــذ جعلهــــــا وســــــائل االتصــــــال فتكــــــررت خاللهــــــ عثــــــات الدبلوماســــــ ا ال
 .تقترب من التمثیل الدبلوماسي الدائم

م القناصـــــل    . ث ـــــة تنظـــــ ـــــارخ العالقـــــات الدول ـــــان فـــــي ت ومـــــن أبـــــرز مـــــا عرفـــــه الیون
Proxenos ٢٥ 

٦KאאW 
ة فــــي عهــــد الرومــــان علــــي نســــ مــــا ســــار  لقــــد ســــار تطــــور العالقــــات الدبلوماســــ

ــــه فــــي  الــــدخول فــــي معاهــــدات وتحالفــــات بــــین رومــــا وغیرهــــا مــــن عل عهــــد الیونــــان، 
ـــــین رومـــــا نوعـــــا  مـــــا أنشـــــئت بینهـــــا و ـــــم الـــــذاتي ،  المـــــدن والشـــــعوب نوعـــــا مـــــن الح

ــــى االســــتقرار ــــذ أد إل ــــة . مــــن التحــــالف ال ر النظر ــــي تطــــو ــــد ســــاهم الرومــــان ف وق
ة أكثــــر مــــن مســــاهمتهم فــــي ممارســــتها عالقــــاتهم  ــــذلك نظــــم الرومــــان ٢٦.الدبلوماســــ
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مهم والتـــــي تمتعـــــت  عـــــض الـــــدول الصـــــغیرة الواقعـــــة فـــــي منـــــاط نفـــــوذهم وأقـــــال مـــــع 
ـــــة مـــــع رومـــــا ـــــدخولها فـــــي عالقـــــات عهد ـــــالرغم . بنـــــوع مـــــن االســـــتقالل االســـــمي ب و

ـــــــــى اســـــــــتعمال الوســـــــــائل  ـــــــــوة عل فضـــــــــلون اســـــــــتعمال الق ـــــــــانوا  مـــــــــن أن الرومـــــــــان 
رین أكثــــــر ممــــــا هــــــم د ة فــــــي عالقــــــاتهم لكــــــونهم عســــــ بلوماســــــیین وحــــــال الدبلوماســــــ

ر الفــــــن الدبلوماســــــي اعتــــــزازه ــــــین تطــــــو انــــــت تتغلــــــب النزعــــــة  مبیــــــنهم و أنفســــــهم و
ه عالقـــــــات المتبـــــــوع  الشـــــــعوب األخـــــــر والتـــــــي تشـــــــ االســـــــتعمارة علـــــــى عالقـــــــاتهم 

عـــه  אאאאאאبتا
W٢٧  

ة المواثیـــــــ وعرفـــــــوا معاهـــــــدات   .أ  مبـــــــدأ احتـــــــرام العهـــــــود وقدســـــــ تمســـــــك الرومـــــــان 
ة  ق قاف القتال والهدنة الحق   .الصلح، وٕا

ة القائمة على المنط الوضعي أثره في تالشي   .ب  ة القانون ان لتغلب العقل
ة لذا فإن القانون المقدس  ة في العالقات الدول  Jussacrumالعادات واألساطیر الدین

م  Jusgentium" قانون الشعوب " الشى أمام ت ح ا  ح قانونا وضع الذ أص
قة الشعوب األخر الصد ادئ عدیدة ) قانون الشعوب (ولقد حدد . عالقات روما  م

ر الفن الدبلوماسي ادئ أسهمت روما في تطو  .وفي نطاق تلك الم

وهو  Jusperegrinum" قانون األجانب"نشأ مع تطور اإلمبراطورة ما سمي   .ج 
م  ان األقال انت تطب على س مجموعة من القواعد مستقلة عن قانون الشعوب 

ة عد المواطنة الرومان سبوا  وقد مهد هذا . المفتوحة حدیثا من غیر األرقاء والذین لم 
عد من المصادر األولى  ما  حت ف ادئ أص التطور السبیل لنشأة مجموعة من الم

 ٢٨.للقانون الدولي

ـــــــــــــرة وتطــــــــــــورت هـــــــــــــ عـــــــــــــد ف مـــــــــــــا  عـــــــــــــي " ذه القواعـــــــــــــد ف " القـــــــــــــانون الطب
Jusnatural  " ـــــــرة الســـــــالم الرومـــــــاني غیـــــــر . Roman Parالـــــــذ ولـــــــدت عنـــــــه ف
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٢٣ 
 

مــــا  ــــار والمفاوضــــة  ــــة الشــــعوب فــــي االخت قــــم علــــى أســــاس حر أن هــــذا األخیــــر لــــم 
ادة  انــــت الحالــــة عنــــد اإلغرــــ علــــى الشــــعوب األخــــر وتحقیــــ الســــالم تحــــت ســــ

ــــــــن القــــــــول أن الرومــــــــان قــــــــد قــــــــدموا الكثیــــــــر . يالنظــــــــام الرومــــــــان م ــــــــه  نــــــــاء عل و
انـــــت  ة وذلـــــك عبـــــر ممارســـــاتهم مـــــع الشـــــعوب التـــــي أخضـــــعوها لهـــــم، أو  للدبلوماســـــ

ـــــى تخـــــوم إمبراطـــــورتهم ـــــى أنهـــــم أنشـــــأوا . تقطـــــن عل ـــــة مـــــا قـــــدموا نشـــــیر إل ومـــــن جمل
ـــــــة  ـــــــة أمنـــــــاء المحفوظـــــــات الـــــــذین تخصصـــــــوا فـــــــي الســـــــواب واإلجـــــــراءات الدول مهن

انـــــــــت  ـــــــــة و ـــــــــة جمع اســـــــــاتهم الخارج عـــــــــة س ـــــــــة ومتا تشـــــــــرف علـــــــــى وضـــــــــع ومراق
ــــــة وٕاعــــــالن الحــــــرب وعقــــــد الســــــلم ــــــات الدول عقــــــد االتفاق لفــــــة  ــــــة الم طار ــــــتم . ال و
عــــــوثین أطلقــــــوا علــــــیهم أســــــماء مثــــــل  اســــــات مــــــن خــــــالل م  Legateتنفیــــــذ هــــــذه الس

الء و ة مـــــن  Oratorsالـــــو ـــــاء یـــــتم تعییـــــنهم مـــــن قبـــــل مجلـــــس الشـــــیوخ بتوصـــــ الخط
ــــــةج طار ــــــة ال ة عبــــــر تشــــــرعاتهم لقــــــوانین خاصــــــة . مع ــــــذلك المراســــــم الدبلوماســــــ و

ـــــازات والحصـــــانات التـــــي  عـــــض االمت ال الســـــفراء وتحدیـــــد معـــــاملتهم ومـــــنحهم  اســـــتق
مـــــا یـــــتم اســـــتثناء أعضـــــاء  عثـــــات ومـــــرافقیهم مـــــن مـــــوظفین وخـــــدم  ُتعطـــــى لرؤســـــاء ال

ة مــــــــن االختصــــــــاص الجنــــــــائي المحلــــــــي حیــــــــث  عثــــــــة الدبلوماســــــــ یــــــــتم إرســــــــالهم ال
الدهـــــم للمحاكمـــــة عنـــــد ارتكـــــابهم أعمـــــال تســـــتوجب ذلـــــك . مخفـــــورن إلـــــى 

אאW٢٩ 
ــــت   .أ  ان ــــة وٕان  اســــة الخارج ــــدیر الس ــــذ ی ــــس الشــــیوخ الرومــــاني هــــو ال ــــان مجل

عقده الشیوخ من معاهدات ة الزمة لما  ة الوطن   .مصادقة الجمع
ــــــًا، بــــــل  طـــــّور الرومــــــان  .ب  ة فلــــــم تعــــــد فــــــي عهــــــدهم تمثــــــل أحزا عثــــــة الدبلوماســــــ ال

ـــــــة  ـــــــة لجنـــــــة تمثیـــــــل لمجلـــــــس الشـــــــیوخ، تضـــــــی وتتســـــــع حســـــــب أهم مثا حت  أصـــــــ
 .الموضوع

ـــــــة   .ج  حســـــــب أهم ـــــــف  ال الســـــــفراء مراســـــــم وٕاجـــــــراءات متعـــــــددة تختل ـــــــان الســـــــتق
 .عثتهم
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٢٤ 
 

ـــــــس الشـــــــیوخ   .د  ـــــــرًا لمجل قـــــــدمون تقر ـــــــد عـــــــودتهم مـــــــن مهمـــــــتهم  ـــــــان الســـــــفراء عن
الموافقة أو الرفضصوت  ه المجلس   .عل

ة حتـــــى . هــــــ الحصـــــانة الشخصـــــ ـــــان الممثلـــــون الدبلوماســـــیون لـــــد رومـــــا یتمتعـــــون 
 .في وقت الحرب

ـــــة   . و انـــــت مهمتـــــه األولـــــى رعا ـــــة،  وأنشـــــأ الرومـــــان دیوانـــــًا خاصـــــًا للشـــــؤون الخارج
ـــــة إعـــــداد قـــــرارات مجلـــــس  ـــــة التـــــي تقـــــوم بـــــین رومـــــا والـــــدول األجنب العالقـــــات القانون

شأنها في وقت السلم والحربا  ٣٠.لشیوخ 

٧KאאאW 
ــــــام رومــــــا  ــــــین عــــــن ق الدی ــــــع والخــــــامس الم تمخضــــــت أحــــــداث القــــــرنین الرا
ســــفور عــــد فــــي موقــــع بیزنطــــة علــــى ال مــــا  مــــا ســــمیت ف ة  . جدیــــدة هــــي القســــطنطین

ـــــــــة بـــــــــذلك قســـــــــمین، الدولـــــــــة الرومان ـــــــــة وصـــــــــارت اإلمبراطورـــــــــة الرومان ـــــــــة الغر
ة التــــــــي تأسســــــــت فــــــــي بیزنطــــــــة  ــــــــة الشــــــــرق النــــــــو، والدولــــــــة الرومان وعاصــــــــمتها م

ـــــة ة لإلمبراطور ـــــى الحـــــدود الشـــــرق ـــــدأت تتجمـــــع عل ـــــي ب ولـــــم . لمواجهـــــة األخطـــــار الت
ــــه الیونــــانیون أو  ــــ  ــــم یرت ــــذ ل ة فــــي عهــــد البیــــزنطیین ذلــــك الفــــن ال تعــــد الدبلوماســــ

ـــــع الرومـــــان القـــــدماء عـــــن اللجـــــوء إل ة الـــــذ ترّف حت الدبلوماســـــ ـــــه عـــــادة وٕانمـــــا أصـــــ
ــــــة ــــــة فــــــي عالقاتهــــــا الخارج ــــــه الدولــــــة البیزنط انــــــت تتمثــــــل  ٣١.نظامــــــًا تســــــیر عل و

ائـــــل والشـــــعوب المجـــــاورة  ة فـــــي العمـــــل علـــــى إضـــــعاف الق أبـــــرز وســـــائلهم الدبلوماســـــ
ائـــــل  ـــــة وشـــــراء صـــــداقة تلـــــك الق قـــــاع الخصـــــومات الداخل لهـــــم بنشـــــر الفرقـــــة بیـــــنهم وٕا

طرــــــــ ا انــــــــة والشــــــــعوب  ــــــــن فــــــــي الد ا وٕادخــــــــال أكبــــــــر عــــــــدد مم لرشــــــــوة والهــــــــدا
ة ح   ٣٢.المس

ــــــة علــــــى الفــــــن الدبلوماســــــي عنصــــــرًا جدیــــــدًا  ة البیزنط وقــــــد أدخلــــــت الدبلوماســــــ
ــــى إعــــالن وجهــــة  ــــل الدبلوماســــي قاصــــرة عل ــــت مهمــــة الممث ان عــــد أن  ــــر ف بی ــــه شــــأن  ل
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ح مــــن مهامــــه تحــــد أســــرا ــــدفاع عنهــــا وٕاقنــــاع الغیــــر بهــــا أصــــ ــــالده وال ر الدولــــة نظــــر 
ــــة اســــتغالل  ف ــــى مــــواطن الضــــعف فیهــــا وأطمــــاع حاكمهــــا و الموفــــد إلیهــــا والتعــــرف عل

ــــــذا حــــــل الدبلوماســــــي الرقیــــــب . ــــــل ذلــــــك لصــــــالح دولتــــــه  Le Diplomatوه

Observateur   محــــل الدبلوماســـي الخطیـــبLe Orateur Diplomat   مــــا
ال وأن افة واالســـــــتق مراســـــــم الضـــــــ ـــــــة  ة البیزنط ـــــــاطرة بیزنطـــــــة اهتمـــــــت الدبلوماســـــــ شـــــــأ أ

ــــــــًا  ت ــــــــة وتمــــــــرن المفاوضــــــــین المحتــــــــرفین وم ــــــــة الشــــــــؤون الخارج دیوانــــــــًا خاصــــــــًا لرعا
عــــــوثین األجانــــــب وتجــــــدر اإلشــــــارة إلــــــى أن البیــــــزنطیین قــــــد علمــــــوا . خاصــــــًا لخدمــــــة الم

ة ا فــــن الدبلوماســــ ــــة ثــــم إلــــى . فینســــ طال ة إلــــى المــــدن اإل ثــــم انتقلــــت التقالیــــد الدبلوماســــ
ا ان ة فرنسا وأس   ٣٣.وغیرها من البلدان األورو

٨KאאאאW 
ملتقـــــــى لطـــــــرق القوافـــــــل بـــــــین الشـــــــمال  ـــــــة  ـــــــرة العر ه الجز ســـــــاعد موقـــــــع شـــــــ
ـــــط بــــین العـــــرب وجیـــــرانهم  ـــــام عالقــــات تجارـــــة وروا والجنــــوب والشـــــرق والغــــرب علـــــى ق

ـــــرة العر ائـــــل الجز ـــــب اتصـــــاالت وســـــفارات بـــــین ق ـــــین القـــــو ممـــــا تتطل ـــــة ثـــــم بینهـــــا و
ة القائمــــة فــــي ذلــــك العهــــد وأهمهــــا الفــــرس والــــروم اســــ ــــان للعــــرب . الس معنــــى آخــــر  و

قوافــــل  عــــده وقــــد مثــــل الســــفر واالنتقــــال  ة قبــــل اإلســــالم و عثــــاتهم وعالقــــاتهم الدبلوماســــ
ـــــارس والحیـــــرة وغســـــان  ـــــى ملـــــوك ف األســـــواق وفـــــي مواســـــم الحـــــج إل التجـــــارة واالجتمـــــاع 

ة عنـــــــد العـــــــرب قبـــــــل اإلســـــــالم وحمیـــــــد وســـــــیلة  ـــــــام العالقـــــــات الدبلوماســـــــ االتصـــــــال وق
اعـــــث علـــــى توثیـــــ صـــــالت العـــــرب  م  ن واللغـــــة والتقالیـــــد والمفـــــاه انـــــت وحـــــدة التكـــــو و

عضــــــهم ــــــزهم التجــــــار الممتــــــاز بــــــین ممالــــــك وشــــــعوب . قبــــــل اإلســــــالم ب مــــــا وأن لمر
ام العالقات الدبلو  ع االتصال بها وق ة معهاأخر مختلفة أثر على تشج   .ماس

بــــن هاشــــم  بوعــــرف مــــن ســــفارات العــــرب قبــــل اإلســــالم ســــفارة عبــــد المطلــــ
ــــاه علــــى رد اإلبــــل التــــي اســــتولت  ــــة مفاوضــــًا إ إلــــى أبرهــــة وهــــو فــــي طرقــــه إلــــى م

شة   ٣٤.علیها طالئع الح
                                                            

  .٢٧فاضل زكي، المرجع السابق، ص  ٣٣
  .٤٥ – ٤٣ة والممارسة، المصدر السابق، ص ص النظری: محمود خلف، الدبلوماسیة ٣٤
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ـــــ  ـــــة أعظـــــم حیـــــث حق عـــــد اإلســـــالم أهم ـــــد العـــــرب  ة عن انـــــت للدبلوماســـــ و
ة وأسســــوا دولــــتهم ا اســــ ألولــــى فــــي المدینــــة برئاســــة النبــــي صــــلى العــــرب وحــــدتهم الس

ــــه وســــلم ــــة ضــــخمة وأنشــــئواثــــم توســــعوا . هللا عل ــــم تعــــد عالقــــاتهم . إمبراطور ــــه ل وعل
ــــة  ــــاق رح ــــة بــــل تخطتهــــا إلــــى آف ــــي عالقــــاتهم التجار الشــــعوب األخــــر محصــــورة ف
ة فــــــي تغییــــــر  ة أحــــــد وســــــائلهم األساســــــ ح فــــــن المفاوضــــــة الدبلوماســــــ جدیــــــدة وأصــــــ

ة استهم الخارج   ٣٥.س
  

                                                            
  .٥٣عالء أبو عامر، المصدر السابق، ص  ٣٥
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אא 
אאא 

قصـــــــــد   . أ ة فـــــــــي عصـــــــــر النبـــــــــي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفـــــــــاء الراشـــــــــدین  اســـــــــتخدمت الدبلوماســـــــــ
عقـــــــد  ـــــــین لـــــــه  الـــــــدعوة إلـــــــى الـــــــدین الجدیـــــــد، وٕاعـــــــالن الحـــــــرب دفاعـــــــًا عنـــــــه، والتم

ــــه لالتصــــال المعاهــــدات مــــع ممثلــــي األمصــــار المفتوحــــة وقــــد أوفــــد النبــــي ملسو هيلع هللا ىلص عوث  م
طــــــــة  ــــــــاطرة الــــــــدول المح ائــــــــل المجــــــــاورة أوًال ومــــــــن ثــــــــم إلـــــــى ملــــــــوك وأ بزعمـــــــاء الق
ـــــارخ  ـــــدخول فـــــي اإلســـــالم وســـــجل الت ـــــدعوتهم لل ـــــدین ول ال ـــــف  ـــــك للتعر الحجـــــاز وذل
ــــك  ــــوقس مل شــــة والمق ــــك الح ــــل مــــن النجاشــــي مل ــــى  ــــه إل عوث ــــي ملسو هيلع هللا ىلص أرســــل م أن النب

ســــر ملــــك الفــــرس وأســــقف نجــــد  وزعمــــاء یهــــود  مصــــر وهرقــــل إمبراطــــور الــــروم و
ائــــل  اإلضــــافة إلــــى مجموعــــة أخــــر مــــن الق من  حــــرن والــــ خیبــــر وملــــوك عمــــان وال

ــــــة وعلــــــى أطرافهــــــا ــــــرة العر ه الجز هــــــذه الموجــــــة األولــــــى مــــــن  ٣٦.المتفرقــــــة فــــــي شــــــ
عثـــــا عــــوثین الدبلوماســـــیین قامـــــت بــــدور التمثیـــــل وتحدیـــــدا إنهــــم قـــــاموا ب ت خاصـــــة الم

مهمـــــة حمـــــل الرســـــائل مـــــن الرســـــول  ـــــة محـــــددة أ قـــــاموا  لهـــــدف معـــــین ولمـــــدة زمن
ة األخـــــــر قامـــــــت . ملسو هيلع هللا ىلص ة اإلســـــــالم عثـــــــات الدبلوماســـــــ عتهـــــــا موجـــــــات مـــــــن ال وقـــــــد ت

ـــــــات  ة أال وهـــــــي المفاوضـــــــات مـــــــن أجـــــــل عقـــــــد االتفاق ـــــــة للدبلوماســـــــ المهمـــــــة الثان
عد الحروب  ة صلح(والمعاهدات والصلح    ٣٧).الحدیب

ـــــة لتحقیـــــ نفـــــس األغـــــراض   . ب ـــــة فـــــي عهـــــد الدولـــــة األمو ة العر ســـــعت الدبلوماســـــ
ـــــة  ة العر حت الدبلوماســـــ ـــــرة الحـــــروب والفتوحـــــات فـــــي هـــــذا العهـــــد أصـــــ ونتیجـــــة لكث
ــــة فــــي  اســــة الدولــــة الخارج ــــر س فــــي الوقــــت نفســــه عــــامًال مســــاعدًا للحــــرب وفــــي تقر

 .التوسع ومقاومة األعداء

اسي تطورات هامة حدثت في العهد ا  . ت  W٣٨لع

                                                            
  ٥٥المرجع نفسھ، ص  ٣٦
  .٥٥المرجع  نفسھ، ص . ٣٧
  ١٤٧صالح  الدومــــة، المصدر السابق، ص   ٣٨
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  .تعدد أغراض السفارة ووظائفها: أوالً 
ــــــاً  ــــــات وممالــــــك : ثان ــــــى وال اســــــي إل ــــــة العهــــــد الع ــــــي نها ــــــة الخالفــــــة ف انقســــــام دول

ـــــز الخالفـــــة  ًا فـــــي توثیـــــ الصـــــالت بـــــین مر ســـــ ة دورًا رئ مســـــتقلة لعبـــــت الدبلوماســـــ
ــــت صــــفوف المســــلمین  ان ــــات خاصــــة حــــین  ــــك الوال غــــداد وتل ــــي  تتعــــرض لخطــــر ف

  .عام مشترك
ــــــاً  ــــــي العهــــــد : ثالث اســــــي اســــــتمرارها ف اســــــة الفتوحــــــات فــــــي العهــــــد الع ــــــم تســــــتمر س ل

ــــــر  ر وتمر قاتها بتطــــــو ــــــر مــــــن ســــــا ة أكث اســــــ ــــــة الع ــــــذا فقــــــد اهتمــــــت الدول األمــــــو ل
ة ورومــــــا مملكــــــة  ــــــى القســــــطنطین ة وســــــارت ســــــفاراتها إل ــــــة الســــــلم عالقاتهــــــا الخارج

  .نالبلغار والفرنجة والهند والصی
عـــــاً  ة بجیرانهـــــا عالقــــــة عـــــداء مرــــــر وتــــــارخ :  را اســــــ لــــــم تكـــــن عالقــــــات الدولـــــة الع

مثــــــل إال الجانــــــب الســــــلبي  اســــــیین ال  ــــــي قامــــــت بــــــین البیــــــزنطیین والع الحــــــروب الت
لتلـــــك العالقـــــات بـــــل اســـــتمرت العالقـــــات بـــــین البیـــــزنطیین وملـــــوك وســـــالطین الدولـــــة 

غــــداد ة المســــتقلة فــــي عهــــد ضــــعف الخالفــــة ب ــــه  اإلســــالم انــــت عل علــــى نســــ مــــا 
انــــًا أخــــر  ــــة أح انــــًا وود ــــة أح مثــــل مــــا . فــــي قوتهــــا عدائ ة دورهــــا  ولعبــــت الدبلوماســــ

ادل األسر أو غیرها من األغراض   ٣٩.لعبته من قبل في عقد الصلح وت
ــــم تلبــــث : خامســــاً  حي ل ــــین العــــرب فــــي المشــــرق والغــــرب المســــ إن عالقــــة التحــــالف ب

ـــــام الحـــــروب الصـــــلیب ق ة، ومـــــع ذلـــــك فقـــــد شـــــهدت هـــــذه الفتـــــرة ازدهـــــار أن انتهـــــت 
النشــــــا الدبلوماســــــي فــــــي شــــــتى صــــــوره مــــــن الــــــدخول فــــــي المفاوضــــــات إلــــــى عقــــــد 

ــــــة مــــــع . الهــــــدنات إلــــــى االتفــــــاق علــــــى المعاهــــــدات ونتیجــــــة لهــــــذه العالقــــــات العدائ
ي مــــع الشــــرق البیزنطــــي فــــي تحــــالف دائــــم ضــــد  ــــو الغــــرب دخــــل صــــالح الــــدین األی

ـــــل منهمـــــا الســـــفارات العدیـــــدة ١١٨٨نة م ثـــــم ســـــ١١٨٥الصـــــلیبیین ســـــنة  ـــــادل  م وت
  .في هذا الشأن
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حي والمغـــــول ضـــــد العـــــرب عـــــاد : سادســـــاً  حـــــین فشـــــل التحـــــالف بـــــین الغـــــرب المســـــ
ـــــة مـــــع  س عالقـــــات ود ة مـــــن أجـــــل تأســـــ ملـــــوك الغـــــرب مـــــرة أخـــــر إلـــــى الدبلوماســـــ
ـــــ التجـــــارة  ـــــان طر ـــــي فـــــي تلـــــك الفتـــــرة  ما وأن الشـــــرق العر ـــــة ال ســـــ البلـــــدان العر

ـــــى الشـــــرق األقصـــــىا ـــــد إل ـــــة . لوحی ـــــات ود ـــــام عالق ح الســـــبیل ممهـــــد لق ـــــذا أصـــــ وه
ــــة وتطــــورت الحاجــــة إلــــى وجــــود . بــــین العــــرب والغــــرب فــــي عصــــر النهضــــة األورو

ــــة نظــــرًا الهتمامهــــا  طال الت اإل ــــدو ــــدأت بــــین ال ة الدائمــــة التــــي ب عثــــات الدبلوماســــ ال
ة مصالحها التجارة والقنصل   .المتزاید 

אאאW٤٠ 
ــــي عهــــد   . أ ة ف ــــرز أهــــداف الدبلوماســــ ــــان هــــذا أهــــم وأب ة و ــــدعوة اإلســــالم نشــــر ال

ع دینـــي إال  انـــت فـــي ظـــروف الـــدعوة الناشـــئة ذات طـــا ـــة وٕان  النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص والدولـــة األمو
ة للدولة ر م القوة العس ین تلعب دورًا مهمًا في تدع ة األمو حت برعا   .أنها أص

الهـــــدف األول، إذ أن رفـــــض الـــــدعوة إلـــــى اإلســـــالم  إعـــــالن  . ب الحـــــرب وهـــــو یتصـــــل 
ـــــــام الحـــــــرب ـــــــدء العـــــــداء وق ـــــــة ب مثا ح  صـــــــ ـــــــد  ـــــــى . ق ـــــــد اســـــــتوجب اإلســـــــالم عل وق

ة اف مهلوه في الرد علیهم مهلة   .المسلمین أن ینذروا عدوهم وأن 

ـــــًا   . ت ـــــادل األســـــر احتلـــــت الســـــفارات والمفاوضـــــات فـــــي هـــــذا الشـــــأن جان الفـــــداء وت
ـــــادل مـــــن هامـــــًا  ـــــة علـــــى مـــــد قـــــرنین وقـــــد تـــــم أول ت ة العر مـــــن نشـــــا الدبلوماســـــ

ــــادل ١٨١هــــذا النــــوع فــــي عهــــد هــــارون الرشــــید مــــع البیــــزنطیین ســــنة  هـــــ واســــتمر الت
عـــــة العالقـــــات  ـــــع الهجـــــر لقـــــد اقتضـــــت طب حتـــــى النصـــــف الثـــــاني مـــــن القـــــرن الرا

ثـــــــرة الغـــــــزوات والمعـــــــارك أن یتفـــــــ الطرفـــــــان بـــــــین  الحـــــــین بـــــــین العـــــــرب والـــــــروم و
ادل ما لدیهم من األسر والفداء  .والحین على وسیلة لت

ــــ   . ث ص الوقــــائع وٕاجــــراء التحقی ــــدقی وتمحــــ عــــض الســــفارات ت ــــ مــــن مهــــام  التحقی
واهم مـــــن ســـــوء  عـــــض األمــــور التـــــي مــــن أهمهـــــا دراســـــة أحــــوال األســـــر وشــــ شــــأن 

الد األعداء  .المعاملة في 
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ــــــــة نفســــــــ: جمــــــــع المعلومــــــــات  . ج ة العر ها منــــــــذ القــــــــرن الثــــــــاني شــــــــغلت الدبلوماســــــــ
عـــــوث والســـــفارات لمعرفـــــة  ارات المنظمـــــة وذلـــــك بإرســـــال الم أعمـــــال االســـــتخ للهجـــــرة 
ــــم یهمــــل العــــرب  ــــامهم ول ــــه ح ســــعى إل الدهــــم ومــــا  ــــرانهم ودروب ومســــالك  قــــوة جی
ــــــة الكفیلــــــة لمنــــــع ســــــفراء الــــــدول األخــــــر مــــــن االطــــــالع علــــــى  اط اإلجــــــراءات االحت

معـــــاقلهم ومـــــد قـــــوتهم ولهـــــذا خصصـــــت الـــــدول أحـــــوالهم والتعـــــرف علـــــى مســـــالكهم و 
عمــــــل علــــــى تعرفــــــه  ســــــتقبله فــــــي أطــــــراف ممالكهــــــا و ــــــة للســــــفیر الموفــــــد مــــــن  العر

 ٤١.مسالكها الموصلة إلى عاصمة الخالفة

ة   . ح ح هـــــذا مـــــن أغـــــراض الدبلوماســـــ ة وقـــــد أصـــــ اإلصـــــالح بـــــین الممالـــــك اإلســـــالم
مهــــا ملــــو  ح ــــة إلــــى عــــدة ممالــــك  ك وســــالطین قامــــت فــــي عهــــد انقســــام الــــدول العر

ة مـــــن قبـــــل  الوســـــائل الدبلوماســـــ انـــــًا خالفـــــات اســـــتدعت التـــــدخل لفضـــــها  بیـــــنهم أح
ة األخر  غداد وسالطین الممالك اإلسالم  .غیرهم من الخلفاء في 

ة   . خ ة متقدمة بین ما استهدفته السفارات العر ة وهذا احتل أهم ط الثقاف م الروا تدع
ة وتسهیل في توثی عالقاتها مع جاراتها وقد  عثات العمل ادل الكتب النادرة وال ان ت

ه  احثین في جامعات وعواصم العرب والبیزنطیین من أهم ما شغف  مهام الطالب وال
یزنطة ة والقاهرة و غداد وقرط اطرة في   .الخلفاء واأل

 .التهاني والعزاء وطلب المعاهدة  . د

אאאW٤٢ 
ة أن نقـــــف  مـــــن المهـــــم جـــــداً   . أ ـــــة اإلســـــالم ة العر عـــــن دراســـــة خصـــــائص الدبلوماســـــ

ــــــى  ة قامــــــت عل ــــــة اإلســــــالم ــــــة العر قــــــة هــــــي أن الدول ــــــى حق ــــــل شــــــيء عل أوًال وقبــــــل 
ة  ـــــة اإلســـــالم ـــــة مهمـــــة تختلـــــف فیهـــــا الدولـــــة العر فلســـــفة ورســـــالة حضـــــارة، وهـــــذه ناح

فـــــي  ذلـــــك أن فلســـــفة المجتمـــــع. عـــــن غیرهـــــا مـــــن الـــــدول وخاصـــــة تلـــــك التـــــي عاصـــــرتها
ـــــــر وســـــــعادة اإلنســـــــان أو أن  ـــــــى خی ـــــــي اإلســـــــالمي تقـــــــوم عل المفهـــــــوم الحضـــــــار  العر
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وهـــــذه الفلســـــفة ذاتهـــــا هـــــي . الدولـــــة مـــــا هـــــي إال أداة لتحقیـــــ هـــــذا الخیـــــر وهـــــذه الســـــعادة
ة الدولة في الداخل وأسلوب عالقاتها في الخارج   .التي حددت مسؤول

K  ـــــــارزة فـــــــي ات ال ـــــــار العـــــــرب ســـــــفرائهم مـــــــن بـــــــین الشخصـــــــ الدولـــــــة المعروفـــــــة  اخت
الغــــة أو رجاحــــة العقــــل وســــرعة البدیهــــة، لــــذا فــــإنهم أرســــلوا القضــــاة  حصــــافة الــــرأ وال

ـــــاء والمتصـــــوفة فـــــي ســـــفاراتهم ومـــــع اتســـــاع . والفقهـــــاء والمحـــــدثین والـــــوزراء وحتـــــى األط
ــــــامن مــــــن  ع والث ــــــرنین الســــــا ــــــي الق ــــــدول المجــــــاورة ف ة مــــــع ال ــــــات اإلســــــالم رقعــــــة العالق

أحـــــــد رجـــــــال الهجـــــــرة ظهـــــــر مبـــــــدأ ال عـــــــث  ـــــــان ی ـــــــة الســـــــفارة، ف تخصـــــــص حســـــــب نوع
الســــــفارة أكثــــــر مــــــن شــــــخص أحــــــدهما  ــــــون  ش للمفاوضــــــة حــــــول عقــــــد هدنــــــة، و الجــــــ
صـــــــاحب ســـــــیف واآلخـــــــر مـــــــن أهـــــــل الشـــــــرعة وقـــــــد تعـــــــزز بثالـــــــث مـــــــن أهـــــــل الكتـــــــاب 

حمـــــــي   ســــــوغ وصـــــــاحب الســــــیف  ســـــــوغ منهــــــا ومـــــــا ال  قـــــــدر مــــــا  فصــــــاحب الشــــــرعة 
ـــــــوانین  حفـــــــظ ق ـــــــب  ـــــــر والكات ـــــــات وقـــــــد األمی اتـــــــب وأدب المخاط اســـــــة ورســـــــوم الم الس

مـــــا  صـــــلح للســـــفارة  ـــــر صـــــفات مـــــن  تـــــاب رســـــل الملـــــوك البـــــن الغـــــراء فـــــي ذ أفـــــاض 
مـــــــاء  نصـــــــائح الح ـــــــار الســـــــفراء و أســـــــالیب اخت مـــــــة  ـــــــة القد ـــــــت المصـــــــنفات العر حفل

مهـــامهم  اهم لهـــم فـــي اضـــطالعهم  אאللســـفراء ووصـــا
אאW 

افة: أوالً  صحة الجسم والق   .صفات تتعل 
ــــاً  ط الــــنفس وســــعة الصــــدر : ثان العفــــة والنزاهــــة واألمانــــة وضــــ أخالقــــه  ــــ  صــــفات تتعل

  .والوقار ورجاحة الرأ والجرأة
ــــاً  ــــون جامعــــًا للشــــرعة والســــنن : ثالث ــــأن  ــــة الســــفیر  ــــوفر فــــي ثقاف صــــفات یجــــب أن تت

ـــــــا ـــــــًا راو الســـــــیر أدی ـــــــأحوال الخـــــــراج  ملمـــــــًا  ـــــــًا  ات ) الضـــــــرائب(للشـــــــعر عارف والحســـــــا
ــــــة( ــــــه ألن العــــــادة ) المال عــــــوث إل شــــــتر العــــــرب إلمــــــام الســــــفیر بلغــــــة الملــــــك الم ولــــــم 

  .جرت على استخدام المترجمین في هذا الشأن
عاً  ان یلزم في السفیر شرف األهل: را   ٤٣:و

                                                            
  .٥٢فودة، المرجع السابق، ص  ٤٣
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ة تتـــــــألف عـــــــادة مـــــــن الســـــــفیر وحاشـــــــیته و   . ث عثـــــــة الدبلوماســـــــ ـــــــان الســـــــفیر انـــــــت ال
شـــأنه مـــا هـــو موفـــد  س الدولـــة ف مثـــل رئـــ ســـفراء الوقـــت الحاضـــر  ه  ـــان . العرـــي أشـــ

ة عنه ا برم العقود والمعاهدات ن فاوض و اسمه و   .یتكلم 
ــــــــة أو   . ج ف ــــــــى الخل ــــــــى الســــــــفراء إذا مــــــــا عــــــــادوا مــــــــن مهمــــــــتهم أن یرفعــــــــوا إل ــــــــان عل

ه سفاراتهم  .السلطان تقررا یتضمن ما انتهت إل

ســــــــــمى ـــــــــان للدولـــــــــ  . ح یخــــــــــتص ) دیـــــــــوان الرســـــــــائل(ة فــــــــــي صـــــــــدرها األول دیـــــــــوان 
ــــات مــــع الملــــوك وغیــــرهم مــــن رؤســــاء الــــدول المجــــاورة ات تــــاب الرســــائل . الم مــــا قــــام 

اســـــي بـــــنفس المهمـــــة فـــــي إعـــــداد خطـــــاب االعتمـــــاد أو الـــــرد  فـــــي العصـــــرن األمـــــو والع
ـــــه ـــــ. عل ـــــذلك، و غتها الخاصـــــة  ـــــة صـــــ ة العر ـــــات الدبلوماســـــ ات ـــــان للم ان النتقـــــاء و

قــــــوم بتوفیرهــــــا دیــــــوان  ــــــة خاصــــــة  تــــــب بهــــــا أهم الــــــورق أو لونــــــه ونــــــوع المــــــواد التــــــي 
 .الرسائل

ه إلــــــى   . خ ــــــة واصــــــطحا ال الممثــــــل الدبلوماســــــي علــــــى حــــــدود الدولــــــة العر ــــــان اســــــتق
ة موافقتها على اعتماده لدیها في المهمة المعینة له مثا  .عاصمتها 

ة للســــــــ  . د ة اإلســــــــالم ــــــــانهم حصــــــــانة منحــــــــت القواعــــــــد الشــــــــرق فراء علــــــــى اخــــــــتالف أد
ــــــة مهــــــامهم طــــــوال إقــــــامتهم  عون تأد ســــــتط حیــــــث  ــــــاملین فــــــي دار اإلســــــالم  وســــــالمة 
ـــــراد حاشـــــیته،  ـــــت حصـــــانة الســـــفیر تشـــــمل أف ان ـــــم وجـــــه و ـــــى أت ـــــار المســـــلمین عل فـــــي د

ـــــــات . حتـــــــى الخـــــــدم والعبیـــــــد ـــــــد ســـــــفرائها بخطا ـــــــة علـــــــى تزو وحرصـــــــت الدولـــــــة العر
 .االعتماد وجوازات السفر

ال الســــــفراء   . ذ معاصــــــرها الــــــروم فــــــي قواعــــــد ومراســــــم اســــــتق ــــــة  الغــــــت الدولــــــة العر
ــــــادئ  ة علــــــي م ــــــة اإلســــــالم ة العر اإلضــــــافة إلــــــى مــــــا تقــــــدم فقــــــد قامــــــت الدبلوماســــــ و
شـــــوف  ـــــا عبـــــر األنـــــدلس والتعامـــــل الم عضـــــها إلـــــى أور ة التـــــي انتقـــــل  الشـــــرق والفروســـــ

ة العهـــــــود والموا شـــــــر وال مـــــــع الخصـــــــم واحتـــــــرام الكلمـــــــة وقدســـــــ ثیـــــــ والمســـــــاواة بـــــــین ال
ة لهــــا  اســــ مؤسســــة س ــــي  ــــالمفهوم الغر ــــة ال  انــــت تخــــدم الدول ــــك ألنهــــا  ــــة فــــي ذل غرا
اســــــــي دینــــــــي موحــــــــد ال  نظــــــــام س مصــــــــالحها الممیــــــــزة المســــــــتقلة عــــــــن األخــــــــالق بــــــــل 

اسة واألخالق ه بین الس  .انفصام ف
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אאא 

אאא 
انـــــــت یـــــــر ا مـــــــة  ة القد ـــــــة أن الدبلوماســـــــ ة التقلید ـــــــاحثون فـــــــي تـــــــارخ الدبلوماســـــــ ل

انـــــــت أدواتهـــــــا ذات تـــــــأثیر محـــــــدود انـــــــت القـــــــوة . محـــــــدودة النطاقكمـــــــا  ـــــــًا مـــــــا  وغال
ة المســـــتخدمة فـــــي الـــــدفاع عـــــن  ســـــ رة أو أســـــالیب التـــــآمر هـــــي الوســـــائل الرئ العســـــ

عضـــــها ـــــة فـــــي مواجهـــــة  ة . المصـــــالح القوم انـــــت الدبلوماســـــ ـــــة ســـــرة فـــــي و التقلید
ة  بیــــر علــــى العوامــــل الشخصــــ مــــا اعتمــــدت إلــــى حــــد  انــــت  –معظــــم جوانبهــــا  أ 

ة ة أرستقراط   ٤٤.دبلوماس
ـــــــة    ـــــــة الحـــــــرب العالم ـــــــة حتـــــــى نها ة التقلید وقـــــــد اســـــــتمرت هـــــــذه الدبلوماســـــــ
   Wאאاألولى 

ة واالج .١ ـــــــة والواســـــــعة المـــــــد التـــــــي بـــــــدأت تظهـــــــر فـــــــي التغییـــــــرات اإلنســـــــان تماع
له؛   العالم 

ــــــة أخــــــر تتصــــــل بتــــــدهور النفــــــوذ النســــــبي    .٢ قــــــة جوهر وُضــــــاف إلــــــى ذلــــــك حق
ة لهــــــا اتجاهـــــات تغــــــایر هــــــذه  اســــــ ــــــروز قـــــو س ــــــة، و ـــــا فــــــي العالقـــــات الدول ألورو

ة ة األورو ة في الدبلوماس   ٤٥.االتجاهات التقلید
ــــى هــــذا التغی   ــــب عل ــــان أن ترت ــــدة مــــن الدبلوماســــیین و ــــة جدی ق ــــر ظهــــور ط ی

ومــــــا  ــــــارهم مح ــــــون اخت حترفــــــون العمــــــل الدبلوماســــــي مــــــن أول مراحلــــــه، و الــــــذین 
مــــد مقــــدرتهم علــــى الــــدفاع عــــن مصــــالحها فــــي  فــــایتهم فــــي تمثیــــل دولهــــم و مــــد 

ســــــبب النفــــــوذ الشخصــــــي أو . الخــــــارج ــــــار للعمــــــل الدبلوماســــــي یــــــتم  عــــــد االخت ولــــــم 
ـــــــــــى  ـــــــــــة ســـــــــــبب االنتمـــــــــــاء إل ف ة فـــــــــــي المجمتـــــــــــع، ألن الوظ ـــــــــــة األرســـــــــــتقراط ق الط

حت عمــــــــًال أساســــــــه الكفــــــــاءة  ــــــــة وانمــــــــا أصــــــــ ــــــــة مظهر ة لــــــــم تعــــــــد عمل الدبلوماســــــــ
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عــــــة مصــــــالحها وتنمیتهــــــا علــــــى أفضــــــل  واالقتــــــدار وهدفــــــه األول تمثیــــــل الدولــــــة ومتا
نة   ٤٦.الوجوه المم

م الـــــــذ    ع الســـــــرة القـــــــد ة الجدیـــــــدة تخلـــــــت عـــــــن طـــــــا مـــــــا أن الدبلوماســـــــ
ة مفتوحـــــــة تم حت دبلوماســـــــ ـــــــة، وأصـــــــ ة التقلید ـــــــه الدبلوماســـــــ  open(یـــــــزت 

diplomacy ( ضـــــــًا یرجـــــــع إلـــــــى التغیـــــــر فـــــــي ظـــــــروف المجتمـــــــع الـــــــدولي وهـــــــذا أ
عــــد . وأوضــــاعه ــــم  ــــدولي ووســــائله، ل ــــورة فــــي أســــالیب االتصــــال ال فعــــل الث ــــه  مــــا أن

ـــــــي عالقاتهـــــــا ومعامالتهـــــــا ـــــــى الســـــــرة ف ـــــــدول أن تلجـــــــأ إل ة لل النســـــــ ـــــــن   مـــــــن المم
ــــة عــــاجًال أو آجــــالً  ــــان ال بــــد أن تــــأتي إلــــى نها ــــذلك . واتفاقاتهــــا ألن تلــــك الســــرة 

ـــــة، تقـــــوم ، فـــــإن نمـــــو الـــــرأ العـــــام العـــــالمي م ـــــة وٕاقل ـــــة عالم وظهـــــور منظمـــــات دول
ــــة واإلعــــالم ــــل ذلــــك . بــــدور مهــــم فــــي المجتمــــع الــــدولي، ومــــع تطــــور أســــالیب الدعا

ــــر رصــــید ــــى أكب ــــار فــــي الحصــــول عل ــــدول تت اســــاتها جعــــل ال ــــد لس ــــم . مــــن التأیی ول
ـــــي تجعـــــل مـــــن الصـــــعب التعـــــرف  ة الســـــرة الت ـــــتم فـــــي ظـــــل الدبلوماســـــ ـــــن هـــــذا لی
اســـــــــات  ـــــــــاع س اهـــــــــا، أو علـــــــــى األهـــــــــداف التـــــــــي تقصـــــــــدها مـــــــــن وراء ات علـــــــــى نوا

  ٤٧.معینة
اإلضـــــــــــافة إلـــــــــــى هـــــــــــذه العوامـــــــــــل والمـــــــــــؤثرات فـــــــــــإن نمـــــــــــو المؤسســـــــــــات    و

ـــــة فـــــي الكثیـــــر مـــــن الـــــدول واخضـــــاع الح مقراط ـــــة مـــــن الد ومـــــات للمســـــاءلة أو الرقا
ـــــــل ذلـــــــك یجعـــــــل مـــــــن الصـــــــعب علـــــــى هـــــــذه  ـــــــة،  اب ـــــــة والن قبـــــــل الهیئـــــــات البرلمان
ة ســـــــرة مـــــــع غیرهـــــــا أو التســـــــتر علـــــــى أوضـــــــاع  اســـــــ ومـــــــات عقـــــــد صـــــــفقات س الح
ــــــة أن تتأكــــــد مــــــن أن هــــــذه  اب معینــــــة یجهلهــــــا المجتمــــــع، ألن مــــــن حــــــ الهیئــــــات الن

ـــــ ـــــة تخـــــدم المصـــــالح القوم اســـــات الخارج وهـــــذا . ة للدولـــــة وال تـــــتم علـــــى حســـــابهاالس
ــــــاع نفــــــس الطــــــرق   ضــــــا مــــــن األمــــــور التــــــي تجعــــــل مــــــن الصــــــعب علــــــى الــــــدول ات أ
ـــــة فـــــي  ة الداخل اســـــ انــــت أكثـــــر اتفاقـــــًا مـــــع األوضــــاع الس مـــــة التـــــي  واألســــالیب القد
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م ـــــد ـــــدولي الق ـــــدول األطـــــراف فـــــي المجتمـــــع ال ـــــي  ٤٨.ال ـــــارزة الت ـــــائج ال ـــــذلك مـــــن النت
حت أكثــــــر انطالقــــــًا قــــــاد إلیهــــــا التحــــــول فــــــ ــــــة أن أصــــــ ة التقلید عــــــة الدبلوماســــــ ي طب

ــــة وأكثــــر تنوعــــًا فــــي أدواتهــــا وأســــالیبها ممــــا اعتــــادت أن  وأكثــــر اتســــاعًا وأكثــــر إیجاب
ــــه فــــي الماضـــي ة فـــي الــــدول لــــم  فمــــثالً . تكـــون عل ة رســــم وجــــود مؤسســـات دبلوماســــ

ة هــــــي وحــــــدها األطــــــراف التــــــي ت عنــــــي أن هــــــذه المؤسســــــات الدبلوماســــــ شــــــارك عــــــد 
ة  عثـــــــات الدبلوماســــــــ اته، فهـــــــذه ال فـــــــي العمـــــــل الدبلوماســــــــي علـــــــى مختلـــــــف مســــــــتو
ُوجــــــدت لكــــــي تكـــــــون هنــــــاك مســـــــالك محــــــدودة ومنتظمــــــة ومســـــــتمرة لالتصــــــال بـــــــین 
ح  ة فـــــــي العمـــــــل الدبلوماســـــــي أصـــــــ ومـــــــات غیـــــــر أن  نطـــــــاق المشـــــــار الـــــــدول والح
ــــــه أطــــــراف حت تشــــــارك ف ة، وأصــــــ ة الرســــــم  یتخطــــــى هــــــذه المؤسســــــات الدبلوماســــــ

ثیــــرة  ومــــات یجــــيءأخــــر  فمــــن الظــــواهر التــــي . فــــي مقــــدمتهم رؤســــاء الــــدول والح
ـــــــى  ـــــــدول عل ـــــــین ال ـــــــد معـــــــدالت االتصـــــــال ب ـــــــدة  تزای ة الجدی ـــــــز بهـــــــا الدبلوماســـــــ تتمی

ادلــــــة بیــــــنهم والتــــــي  مســــــتو رؤســــــاء ــــــارات المت ومــــــات مــــــن خــــــالل الز الــــــدول  والح
ـــــذلك  ة بـــــین دولهـــــم و ـــــة المصـــــالح المشـــــتر ـــــاتتهـــــدف إلـــــى تأكیـــــد وتنم حســـــن  إث

عضــــهم ــــاهم تجــــاه  ــــة فــــي العمــــل . نوا ة إیجاب ومثــــل هــــذه االتصــــاالت تعتبــــر مشــــار
اته ـــــى مســـــتو ـــــى أعل حفـــــل بهـــــا . الدبلوماســـــي وعل ـــــة التـــــي  ـــــد مـــــن األمثل وهنـــــاك العدی

ــــل  ــــًا مــــن قب ــــن مألوف ــــم  ل ل شــــ ــــد نمــــو هــــذه الظــــاهرة و ــــي تؤ ــــدولي والت المجتمــــع ال
مة ة القد ة التقلید   ٤٩.في ظل الدبلوماس

ـــــة    قـــــوم بهـــــا وزراء الخارج ة التـــــي  ومـــــات المشـــــار یلـــــي رؤســـــاء الـــــدول والح
ــــــة للدولــــــة والعمــــــل  اســــــة الخارج حیــــــث تتمثــــــل مســــــؤولیتهم فــــــي اإلشــــــراف علــــــى الس

ة والتفـــــــاوض وحضـــــــور المـــــــؤتمرات احثـــــــات الدبلوماســـــــ ثـــــــم . الدبلوماســـــــي مثـــــــل الم
لون مــــن حیــــث شــــ عــــد ذلــــك فئــــة الدبلوماســــیین المحتــــرفین الــــذین  العــــدد أكبــــر  تــــأتي 

ة، وهــــــم یتكونــــــون مــــــن األفــــــراد الــــــذین  فــــــة الدبلوماســــــ فئــــــة عاملــــــة فــــــي مجــــــال الوظ
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ضــــــًا الخبــــــراء والمستشــــــارن الــــــذین تســــــتعین بهــــــم  ة وأ حترفــــــون الخدمــــــة الدبلوماســــــ
ة وعــــــــن  ــــــــة واعــــــــداد التقــــــــارر والدراســــــــات عــــــــن مهــــــــامهم الدبلوماســــــــ وزارات الخارج

اتهـــــا مـــــع الـــــدول التـــــي یوجـــــدون فیهـــــا المشـــــاكل التـــــي تعـــــاني منهـــــا دولهـــــم فـــــي عالق
الت   ٥٠.واقتراح أفضل الحلول لمجابهة هذه المش

عـــــوثین الخاصـــــین  قة، توجـــــد فئـــــة أخـــــر هـــــي فئـــــة الم اإلضـــــافة إلـــــى الفئـــــات الســـــا و
(Special Emissaries)  عـــــض ومـــــاتهم إلـــــى  عوثـــــون الــــذین توفـــــدهم ح وهـــــم الم

ــــدول األخــــر فــــي مهــــام محــــددة تضــــطرهم إلیهــــا ظــــروف معی ــــةال وقــــد تكــــون هــــذه . ن
ـــــة خاصـــــة أو نقـــــل وجهـــــة نظـــــر محـــــددة  بـــــإجراءالمهـــــام متعلقـــــة  مفاوضـــــات ذات أهم

موقــــــف الدولــــــة  ط  ســــــات التــــــي تحــــــ عــــــض المال ح  لة بــــــذاتها أو توضــــــ حــــــول مشــــــ
ــــذا س الدولــــة . مــــن موضــــوع معــــین وه قــــرار مــــن رئــــ عــــوثین یــــتم  تعیــــین هــــؤالء الم

ـــــ فـــــادهم، وقـــــد  ومـــــة التـــــي تتـــــولى إ س الح عوثـــــون مـــــن ذو أو رئـــــ ون هـــــؤالء الم
ــــة معینــــة ممــــا یجعلهــــم أقــــدر مــــن الســــفراء العــــادیین علــــى  ــــازة فــــي ناح ــــاءة الممت الكف

  ٥١.معالجتها
ات العمــــل    ل مــــا فــــي مســــؤول شــــ ــــرة التــــي تشــــارك  ة األخی ســــ ــــة الرئ أمــــا الفئ

رین واالقتصــادیین والفنیــین فمــع تشــعب عالقــات . الدبلوماســي فهــي فئــة الخبــراء العســ
ــــة الــــدول  ة والعلم رة واالقتصــــاد ة والعســــ اســــ وتــــداخلها فــــي مختلــــف المجــــاالت الس

ادل الخبرات استمرار إلى ت ة، تزداد الحاجة  صورة ما جـزءا ، والفن ل  ش ادل  وهذا الت
ة اسة الخارج ة الس ا فـي ظـاهره إال .من مسؤول ادل یبدو فن وعلى الرغم من أن هذا الت
الدرجة األولىأنه في الواقع یخدم مصالح س ة    .اس

  

   
                                                            

  .١٢٥إسماعیل صبري مقلد، المرجع السابق،  ص  ، ٥٠
 .٣٩٥، المرجع نفسھ، ص   ٥١
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אא 
אאא 

ـــــــر   ة فـــــــي العصـــــــر الحـــــــدیث تطـــــــورا علـــــــى صـــــــعید الف شـــــــهدت الدبلوماســـــــ
ة وتقنیتهــــــا ــــــذلك علــــــى صــــــعید إرســــــاء التقالیــــــد واألعــــــراف الدبلوماســــــ اســــــي و . الس

אאאW٥٢ 
אאW ة مــــــن القــــــرن الخــــــامس عشــــــر حتــــــى مــــــؤتمر فیینــــــا عــــــام الدبلوماســــــ

ة نحـــــو ارســـــاء قواعـــــد ثابتـــــة خـــــالل : م١٨١٥ ر الدبلوماســـــ یرجـــــع الفضـــــل فـــــي تطـــــو
ـــــــة التـــــــي  طال ـــــــالت المـــــــدن اال القـــــــرنین الخـــــــامس عشـــــــر والســـــــادس عشـــــــر إلـــــــى دو

عــــــضازدهــــــرت فــــــي ذلــــــك العهــــــد واتســــــع عضــــــها مــــــع  مــــــا بینهــــــا . ت اتصــــــاالتها  وف
ین البلدان المجاورة    . و

אW٥٣ 
مهنة أو سلك مستقل  . أ ة واستقرارها    .إرساء قواعد الدبلوماس
ــــــة التــــــي ارتقــــــت فـــــــي   . ب ة الدائمــــــة بــــــین الــــــدول األور عثــــــة الدبلوماســــــ ظهــــــور ال

ادة فـــــــي تعا الســـــــ مبـــــــدأ المســـــــاواة  عضـــــــهااألخـــــــذ  وثبـــــــت أن الكرســـــــي . ملهـــــــا مـــــــع 
ابو هو أول من انشأ نظام السفارات الثابت  .ال

                                                            
دار المسیرة للنشر ) : األردن(امر كامل دمحم، الدبلوماسیة المعاصرة واستراتیجیة  إدارة المفاوضات، عمان ث ٥٢

دار الیقظة : سموحي فوق العادة، الدبلوماسیة الحدیثة، دمشق: أنظر كذلك . ٤٠، ص ٢٠٠٠والتوزیع والطباعة، 
  ١، ص ١٩٧٣العربیة، 

  .٤١المرجع نفسھ، ص  ٥٣
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ة دائمـــــــة فـــــــي جنـــــــوا عـــــــام  عثـــــــة دبلوماســـــــ عرفـــــــه دوق ١٤٥٥وقـــــــد أنشـــــــئت أول  م 
ا ســـــ ـــــل مـــــن دوق ســـــافو ودوق فین عـــــه فـــــي ذلـــــك  و ســـــفورا وت ســـــ النـــــو فرانس . م

ــــ ــــة واألور طال ــــة الــــدول اال ق انــــت  مــــض عقــــدان حتــــى  ة قــــد حــــذت حــــذوها ولــــم 
المـــــــا شـــــــارل  ـــــــارس و ـــــــا فـــــــي لنـــــــدن و طال الت ا وأنشـــــــئت الســـــــفارات الدائمـــــــة لـــــــدو
ــــة مــــثال اثنــــین مــــن التجــــار لتمثیلهــــا فــــي لنــــدن وســــرعان مــــا  الخــــامس فاختــــارت البندق
ــــك  س األول مل ــــذلك فصــــل فرانســــ ــــارس و ــــدائمین فــــي  ــــا ســــفراءها ال عینــــت برطان

عتبـــــر مـــــن المبتكـــــرن للجهـــــ ـــــن الســـــفراء . از الدبلوماســـــي الـــــدائمفرنســـــا الـــــذ  ولـــــم 
مــــــا أن النظــــــرة العامــــــة للســــــفراء  الضــــــرورة مــــــن مــــــواطني الدولــــــة الموفــــــدة للســــــفیر 

س أجانب  عتبرهم جواس ان  عض  ة بل إن ال   .انت نظرة شك ور
אאאאW٥٤ 

ه حول توثی : األول مات علن ادل التجار یتضمن تعل   .العالقات والت
مصــــــــادر المعلومــــــــات وعقــــــــد : والثــــــــاني مــــــــات ســــــــرة حــــــــول العالقــــــــة  یتضــــــــمن تعل

ة البلد الموفد    .الصفقات ورعا
ـــــاء والحصـــــول علـــــى  ـــــات الســـــفیر هـــــي التعـــــرف علـــــى األن انـــــت أهـــــم واج و

ــــــه الغهــــــا لدولت ــــــد . المعلومــــــات وســــــرعة إ عــــــد وق ــــــت  ــــــد ُعرف ــــــم تكــــــن الصــــــحافة ق ول
ســـــ ـــــام فـــــي حلهـــــم وترحـــــالهم تطلـــــب ذلـــــك أن  ـــــوك والح ـــــى مرافقـــــة المل عى الســـــفیر إل

م ستقر ما یدور في دهالیز الح   .وفي غدوهم ورواحهم حتى 
ـــــافیلي الصـــــادر عـــــام  قـــــوال م ـــــان لكتـــــاب األمیـــــر ن ـــــا ١٥١٣و طال م فـــــي ا

ـــــــاره علـــــــى األســـــــلوب  ســـــــت أف ـــــــم وانع اســـــــة والح تـــــــأثیره القـــــــو علـــــــى أســـــــلوب الس
ـــــائ والعمـــــل الدبلوماســـــي فانتشـــــرت الرشـــــ ـــــى المعلومـــــات وســـــرقة الوث وة للحصـــــول عل

مــــــــا أثــــــــار الكتــــــــاب موجــــــــة مــــــــن النقــــــــد والتحلیــــــــل والتصــــــــد  فــــــــي ســــــــرة وخفــــــــاء 
ــــــر . المعارضــــــة ــــــي الف ــــــد اســــــتقرت  ف ــــــة ق افیل ــــــذ حصــــــل هــــــو أن الم ــــــد أن ال بی

ــــان نوعهــــا ــــا  ــــة تبــــرر الوســــیلة والواســــطة أ تعبیــــر عــــن أن الغا اســــي  وتعتبــــر . الس
                                                            

  . ٥٦ – ٥٤ن ص ص ١٩٦٩مطبعة شفیق، : لوجیز في فن التفاوض، بغدادھشام الشاوي، ا ٥٤
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ة فـــــــي أورــــــا وعـــــــامًال مهمـــــــا معاهــــــد وســـــــتفال ا نتاجــــــا لتطـــــــور العالقـــــــات الدبلوماســــــ
  ٥٥.ألحداث التوازن األوري

ــــة بــــین الــــدول ســــاعد إلــــى حــــد مــــا علــــى  ــــرة المســــاواة القانون ــــة ظهــــور ف دا و
ة ا ــــن عــــدةاألخــــذ بنظــــام الدبلوماســــ م ــــا وهــــو مــــا  تطــــورًا متمیــــزًا فــــي  لدائمــــة فــــي أور

ـــة مـــن مراحـــل التطـــور فـــي ال ةتلـــك المرحل אא. دبلوماســـ
אאW 

K   قواعـــــد للقـــــانون یل الكثیـــــر مـــــن العـــــادات والتقالیـــــد التـــــي اســـــتقرت  ن وتشـــــ تكـــــو
ــــل الدبلوماســــي الــــدائم  ــــادل التمثی ة وت عثــــات الدبلوماســــ ــــدولي فنتیجــــة تعــــدد ال ال

אאאאאאאאא
אW٥٦ 

ــــــــاؤه مــــــــن  :أوال ــــــــل الدبلوماســــــــي وٕاعف ة لشــــــــخص الممث ــــــــدأ الحصــــــــانة الدبلوماســــــــ مب
ة عثة الدبلوماس   .القضاء المحلي وعدم التعرض لدار ال

ـــــــا ـــــــان ذلـــــــك محرمـــــــا  :ثان عـــــــد أن  نشـــــــوء تقالیـــــــد اصـــــــطحاب الســـــــفراء لزوجـــــــاتهم 
  . علیهم

ا علــــــى أن اســــــ  .ب  صــــــر روســــــ اســــــتثناء ق ــــــا  تقرار العــــــرف بــــــین ملــــــوك وأمــــــراء أور
ــــات  عث ــــع تكــــالیف ونفقــــات ال اتهــــا وأن تتحمــــل جم ــــة واج اف ــــة المســــتقبلة  تقــــوم الدول

 .المعتمدة لدیها

ة هي المثل   .ج  ة عموما في الدبلوماس طال ة والمدرسة اال انت مدرسة البندق عندما 
الد أورا  ه سائر  ا فلم تكن بدورها . في عصر النهضةالذ احتذت  أما برطان

ة وقد حفز حادث وقع للسفیر الروسي آنذاك إلى التعجیل  عیدة عن التجرة الدبلوماس
عوثین الدبلوماسیین من اإلجراءات ١٧٠٨بإصدار قانون الملكة آن عام  ة الم م لحما

ة  ٥٧.القضائ

                                                            
٥٥ Jacob Burk Hardt, The Civilization of Renaissance in Italy, Middle More Mentor Book, New York, ١٩٦١, pp. ٥٥ ٣٩. 
  ٤٠ص ، المرجع نفسھ ٥٦

  .٤٢، ص ١٩٨٥، .)ن.د(ماضیھا وحاضرھا ومستقبلھا، الریاض : جمال بركات، الدبلوماسیة ٥٧
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אة من مؤتمر فیینا  :א ة األولى١٨١٥الدبلوماس   ٥٨:م حتى الحرب العالم
س  رن وفقهاء من أمثال جنتل ظهور مف   Gentilisلقد تأثرت هذه الفترة 

روتیوس  الییر  H. Crotiusو فورت  Calleres F. deو ر  Wirguefortرو ین و
ممن دعوا في أحادیثهم إلى ضرورة العمل على وضع قواعد  Bynker Shoekشوك 

عثرة المصالح وانعدام االستقرار في ثابتة في التعامل والت مثیل والتفاوض الدبلوماسي و
  .العالقات بین الدول

ع وقد أد ذلك إلى المشاكل  ولم تكن درجاتهم محدودة أو معترف بها من قبل الجم
ة لذا شعرت الدول الحاجة إلى عمل شيء مما یؤد إلى  ق األس ما یتعل  خاصة ف

م قواعد العالقات الدبلوم ةتنظ   .اس
ا ١٨١٥مارس سنة / آذار ١٩وفي  ا وروس روس ا وفرنسا و م وضع ممثلو برطان

والنمسا والبرتغال الئحة أطل علیها اسم الئحة فیینا الخاصة بدرجات الممثلین 
  W٥٩אالدبلوماسیین 

اب وممثلوه  . أ   .السفراء وسفراء ال
ون فوق ال  . ب  .عادة والوزراء المفوضون المندو

مون   . ت  .الوزراء المق

األعمال  . ث  .القائمون 

ـــــــى أن  ضـــــــًا عل ـــــــاق أ ـــــــم االتف ة حســـــــب هـــــــذا التسلســـــــل وت ق وحـــــــددت األســـــــ
ـــــى أســـــاس  ـــــین ال عل ـــــي التعی ـــــة ف ـــــى أســـــاس األولو ـــــین الســـــفراء تكـــــون عل ة ب ق األســـــ

ــــزلتهم ــــة رؤســــاء دولهــــم ومن ــــة . أهم حت عمــــاد الهیئ ــــًا مــــن هــــذه القاعــــدة أصــــ وانطالق
ة تعطي للسفیر المعین قبل غیره من السفراء في تلك الدولةا   .لدبلوماس

ـــــــین الدبلوماســـــــیین ومـــــــا  ة الشـــــــغل الشـــــــاغل للممثل ق ـــــــت األســـــــ ان عـــــــد أن  و
ــــــذ یلیــــــ برؤســــــاء دولهــــــم  ــــــان الصــــــدارة ال ــــــدافع الحــــــتالل م رافقهــــــا مــــــن جــــــر وت

                                                            
 .٤٤ثامر كامل دمحم، المصدر السابق، ص  ٥٨
  . ٦٨، ص ١٩٩٢دار الحكمة، : فاضل  زكي، الدبلوماسیة في عالم متغیر، بغداد ٥٩
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ـــــه المن انـــــت تـــــؤد إل س دولتـــــه ومـــــا  ًا لـــــرئ ـــــار الســـــفیر ممـــــثًال شخصـــــ اعت افســـــة و
ة مـــــن احتكـــــاك شـــــخص وتـــــدهور فـــــي العالقـــــات حـــــددت الئحـــــة فیینـــــا  ق علـــــى األســـــ
ـــــین الممثلـــــین الدبلوماســـــیین  مـــــا ورد أعـــــاله و ة بـــــین الممثلـــــین الدبلوماســـــیین  ق األســـــ
ـــــة  ـــــار لمنزل ًا دون اعت ـــــغ وصـــــولهم ســـــلم ـــــارخ تبل ـــــى أســـــاس ت مـــــن درجـــــة واحـــــدة عل

انة والنفوذ   ٦٠.دولهم في القوة والم
ــــه أن القــــرن التاســــع عشــــر قــــد شــــهد تطــــورًا فــــي نظــــرة الدولــــة وممــــا الشــــك ف

عـــــــــوث  إلـــــــــى التمثیـــــــــل الدبلوماســـــــــي والتفاعـــــــــل والتعامـــــــــل الدبلوماســـــــــي ذلـــــــــك أن الم
ة  النســـــ الـــــذات رغـــــم تســـــمیتهم  مثـــــل الدولـــــة ال شـــــخص الملـــــك  ح  الدبلوماســـــي أصـــــ
عض الـــــــدول والممالـــــــك ســـــــفیر صـــــــاحب الجاللـــــــة ومـــــــع ذلـــــــك فـــــــإن الســـــــرة فـــــــي  لـــــــ

وعقـــــــد المعاهـــــــدات بـــــــین الـــــــدول ظلـــــــت تقلیـــــــدًا ســـــــائدًا فـــــــي العالقـــــــات . المفاوضـــــــات
ـــــــــرة مـــــــــن تطـــــــــور  ـــــــــدول خـــــــــالل هـــــــــذه الفت ـــــــــین ال ـــــــــة والتعامـــــــــل الدبلوماســـــــــي ب الدول

ة   .الدبلوماس
אאW  ة األولى ة من الحرب العالم عد نشوء ١٩١٤الدبلوماس م إلى ما 

  :منظمة األمم المتحدة
ـــــرن الع ات دخـــــول الق ـــــدا ـــــرت شـــــهدت ب ـــــروز عوامـــــل عامـــــة وخاصـــــة أث شـــــرن ب

بیــــــرًا فــــــي أســــــالیب التفــــــاوض الــــــدولي ونظرتــــــه وأهــــــم هــــــذه العوامــــــل لنمــــــو روح  تــــــأثیرًا 
ــــاد أنــــواع المواصــــالت  ــــة الــــرأ العــــام وازد ــــاد أهم ة بــــین األمــــم وازد المصــــالح المشــــتر

  .ومسائل االتصال زادة سرعة
ث ضــــرورة إقــــرار مبــــدأ وجــــود أمــــم  یــــرة لكــــل منهــــا مصــــالح إن تنــــامي الشــــعور 

ـــــــل أمـــــــة  ـــــــر  ًا إال بتقر ـــــــن أن تســـــــیر ســـــــیرًا مرضـــــــ م وأن أعمـــــــال األمـــــــم المختلفـــــــة ال 
ة تطــــــورًا جدیــــــداً  ــــــد أوجــــــد فــــــي النظرــــــة الدبلوماســــــ وهــــــذا . لمصــــــلحة األمــــــة األخــــــر ق

ـــــرة تعـــــادل المصـــــالح  ـــــى ف ـــــة إل ـــــة المطلق ـــــوق القوم ـــــر الحق ـــــال مـــــن ف التطـــــور هـــــو انتق
ـــــة المختلفـــــة ـــــة األولـــــى قـــــد ســـــاهم فضـــــًال . القوم عـــــن ذلـــــك فـــــإن انـــــدالع الحـــــرب العالم

                                                            
  .٢٨فاضل زكي،المرجع السابق، ص  ٦٠
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ًا  ة الخالفـــــات ســـــلم ر تســـــو ـــــة فـــــي تطـــــو ـــــرة التعامـــــل الـــــدولي وحفـــــز الرغ فـــــي تنـــــامي ف
ة ر الدبلوماس   ٦١.وهو ما أسهم في تطو

ــــك مــــا جــــاء فــــي المــــادة   ة األمــــم وهــــو ) ١٨(وعــــزز ذل ــــل (مــــن میثــــاق عصــــ
عـــــد أ عضـــــ مـــــا  ســـــجل فـــــي الحـــــال معاهـــــدة أو اتفـــــاق دولـــــي یبرمـــــه ف ة  و فـــــي العصـــــ

ــــون أل اتفــــاق دولــــي أو معاهــــدة مــــن هــــذا  فــــي األمانــــة التــــي ســــرعان مــــا تعلنــــه ولــــن 
ــــة قبــــل هــــذا التســــجیل ة التــــي ). القبیــــل قــــوة إلزام وهــــذه الطرقــــة الجدیــــدة فــــي الدبلوماســــ

ة  تقضــــي إعـــــالن نصـــــوص المعاهــــدات واالتفاقـــــات حولـــــت فــــي الواقـــــع اتجـــــاه الدبلوماســـــ
ةمن الدبلوم ة العلن ة السرة إلى الدبلوماس   ٦٢.اس

ـــــــة عـــــــام  ـــــــة الثان ة األمـــــــم ونشـــــــوب الحـــــــرب العالم عـــــــد فشـــــــل عصـــــــ م ١٩٣٩و
شــــرة جمعــــاء نتیجــــة العجــــز عــــن حــــل  شــــعرت الــــدول بخطــــورة المصــــیر الــــذ یتهــــدد ال
ة، فســــــارعت عقــــــب انتهــــــاء الحــــــرب إلــــــى عقــــــد مــــــؤتمر  ــــــالطرق الدبلوماســــــ المنازعــــــات 

ـــــــث اشـــــــترك و حی ســـــــ ـــــــاق األمـــــــم  ســـــــان فرانس ـــــــة ووقعـــــــوا میث ـــــــو خمســـــــین دول ـــــــه ممثل ف
ــــــــران  ٢٦المتحــــــــدة فــــــــي  ح نافــــــــذ المفعــــــــول فــــــــي ١٩٤٥یونیــــــــو /حز  ٢٤م الــــــــذ أصــــــــ
ر / تشــــــرن األول ــــــو ة ٦٣.م١٩٤٥أكت ــــــت منظمــــــة األمــــــم المتحــــــدة محــــــل عصــــــ ــــــد حل وق

ــــــة فــــــي هــــــذه المرحلــــــة ألول مــــــرة نعــــــوت  األمــــــم وظهــــــرت فــــــي مســــــرح العالقــــــات الدول
ــــــین جدیـــــدة فرضـــــها الواقـــــع الــــــد ة الشـــــرق والغـــــرب و ولي الجدیـــــد میـــــزت بـــــین دبلوماســــــ

ــــــــــــة  ــــــــــــدول النام ة ال ــــــــــــة ودبلوماســــــــــــ مقراط ــــــــــــة والد تاتور ة والد ة والشــــــــــــیوع الرأســــــــــــمال
ــــــــك عــــــــن  ــــــــة ناه ة واألورو ــــــــة واآلســــــــیو ة والعر ون لوســــــــ ــــــــة واالن ــــــــة واألفرق والمتنام

ة الح المقارنــــــــة مــــــــع دبلوماســــــــ ة المحــــــــاور والكتــــــــل واألحــــــــالف  ــــــــاد وعــــــــدم دبلوماســــــــ
ـــــة الجدیـــــدة  ة الدول اســـــ ونـــــة للوحـــــدات الس ســـــت خصـــــائص الشـــــعوب الم ـــــاز وانع االنح

ة   ٦٤.وصفاتها الممیزة على الممارسة الدبلوماس

                                                            
، ١٩٦١العربي، عز الدین فودة، النظم الدبلوماسیة، الكتاب األول في تطور الدبلوماسیة وتقنین قواعدھا، دار الفكر  ٦١

  .٤٧ – ٤٦ص ص 
  .٧٤ – ٧٣فاضل زكي دمحم، المرجع السابق، ص ص  ٦٢
  .٣٤، ص ١٩٨٥دار الشراع للنشر، : عدنان البكري، العالقات الدبلوماسیة والقنصلیة، الكویت ٦٣
٦٤ Ranger Numile, The Beginnings of Diplomacy, Copenhagen, ١٩٥٠, p. ١٢٦ 
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ومین وتنامي  ام والمح م وٕاعادة النظر في العالقة بین الح إن تطور المفاه
أن الحصیلة  ه  اسي ووع اسة إدراك الفرد ألهمیته ودوره في المجتمع الس ة للس النهائ

قة معینة من الناس قد أدت إلى ظهور  س الحاكم وحده أو ط ه هو ول ة تعن الخارج
ة  ة التي من مظاهرها الدبلوماس مقراط ة الد الدبلوماس أسلوب دبلوماسي وصف 

ة  ة   Parliamentary Diplomacyالبرلمان ة العلن  Open Diplomacyوالدبلوماس
ة األم ة إلى اهتمامات الناس في .مما مارستها عص االستجا وقد تمیز األسلوب الجدید 

ة  ومات ودرجة أكبر من الرقا ًا وقلة التكتم على تصرفات الح ًا ودول اة العامة محل الح
اإلقالل من التأكید على  ة على العمل الدبلوماسي ممثًال  ة وٕاخفاء الصفة الشعب البرلمان

ات الب ة اإلجراءات والطقوس ومتطل ة مع زادة االعتماد على دبلوماس ول الرسم روتو
المفتوحة على وسائل اإلعالم وأخیرًا ظهور  Conference Diplomacyالمؤتمرات 

ة القمة  .. التي حل فیها الملوك ورؤساء الجمهورات Summit Diplomacyدبلوماس
ة فة من وظائف الدبلوماس ومات محل السفراء ألداء أهم وظ وهي  ورؤساء الح

اإلضافة إلى ما تقدم هو أن نفس هذا ٦٥.المفاوضات ال  وما ال یجب أن یخفى عن ال
ضًا إلى  ان قد أد أ ة  ة العلن انت من أهم آثاره الدبلوماس االحتكاك بین األمم والذ 
قًا من جهة وٕالى زادة في التخصص من  ة تحفز تحفیزًا سا جعل اجتماعات الدبلوماس

ة وممثلیها فقط ومعنى هذا أن جهة أخر فلم تعد  المفاوضات تقتصر على وزارة الخارج
ة  ات المال ة والتسو المسائل التجارة والتعرفات الجمر ة في المفاوضات  المسائل الفن
ة أو  قوم بها متخصصون في هذه الحقول أما عن طر وزارة الخارج وغیرها أخذ 

اشرة بیر من الدبلو . صورة م االت وانتقل جزء  ة أو إلى الو ة إلى المؤتمرات الفن ماس
ة المتخصصة  ة  –الدول و والفاو  (UNDP)مثل صندوق األمم المتحدة للتنم والیونس

ما وجدت . أو غیرها والیونسیف ة الحدیثة  ان هذا عامًال هامًا في تطور الدبلوماس ف
ین الدائمین لدیها و ة من نوع جدید وهم المندو قتصر اعتماد عثات دبلوماس ذلك لم 

االت  ة والو ضًا إلى المنظمات الدول الممثلین الدبلوماسیین على الدول بل امتد ذلك أ
ة المتخصصة   .الفن

                                                            
   .١٢٦المرجع السابق نفسھ، ص ٦٥
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אא 
אאא 

WאאאאאW 
مومة على الط ة إن العوامل األكثر تأثیرًا ود عة المتجردة للدبلوماس ب

ة وفي  ونات العائلة الدول حث عنها في التطور الكمي والنوعي لم ن ال م المعاصرة 
ة وحلول  ة للشعوب عبر حدودها الوطن ة المشتر االهتمامات والمصالح الدول
ادل محل االكتفاء الذاتي نتیجة الزادة الهائلة في حاجات العصر وفي  االعتماد والمت

ة االتصاالت التط ه عالم ذلك ما تسببت  ور الهائل الذ حدث في وسائل النقل و
وماتها   .وثورة المعلومات، وفي تقارب العالقات بین الشعوب وح

אאאאאW٦٦ 
١KאאW 

ع ق ة المجتمع الدولي وتوس . اعدة التعامل الدبلوماسيمن نتائج زادة عضو
ا عام  ان عقد معاهدة وستفال ام نظام الدولة الحدیثة أ ة ق م لم یتجاوز ١٦٤٨ففي بدا

ة عن اثنتي عشرة دولة  عض في عالقات دبلوماس عضها مع  عدد الدول التي دخل 
عالقات  عض  عضها مع  ط  ة والیوم بلغ عدد الدول التي ترت عها أور انت جم

ل لون وجنس ودین وحضارة ولغةدبلوماس قارب المائتي دولة تمثل  وهذه . ة ما 
ة قد أدت إلي توسع االتصال الدبلوماسي  ة في عدد الدول وتراكیبها النوع الزادة الكم

معناها األوسع ة  ة إلى الدبلوماس عاد نوع   ٦٧.والمفاوضات وأضفت أ
٢KאאאW 

ة هي تنامي ظاهرة ثاني العوا عة المتجردة للدبلوماس مل التي أثرت في الطب
ادل  إلى جانب السعي لالكتفاء الذاتي وتنامي  Interdependencyاالعتماد المت

                                                            
٦٦ Ernest Satow, A guide to Diplomatic Practice, ٤th edition, edited by Nevile Bland, 

Longmans, Green and Co., London, ١٩٥٨, p. ١. 
  ١المصدر نفسھ، ص  ٦٧



٤٥ 
 

ة المطلقة  ة بین الشعوب على حساب مبدأ المصلحة القوم ظاهرة المصالح المشتر
W٦٨  

نا استغناء الدول  .أ  عد مم عض  لم  عضها عن  انت قوتها ودرجة تقدمها  مهما 
ة  ة المعقدة بنفسها لتداخل مصالحها االقتصاد ة والمعنو اع حاجاتها الماد الش

ة  ة والثقاف   واالجتماع
عضــــــها مــــــع   .ب  ــــــدول  ة لتعامــــــل ال ســــــ ــــــل اإلدارة الرئ ة تمث ــــــت الدبلوماســــــ ان بینمــــــا 

رب مصـــــــالحها عـــــــض وٕایجـــــــاد الحلـــــــول للمشـــــــاكل الناجمـــــــة عـــــــن تضـــــــارب أو تقـــــــا
ـــــــ المفاوضـــــــات واالتفـــــــاق فقـــــــد انتقلـــــــت مـــــــن أطـــــــوار . وتـــــــداخل مشـــــــاكلها عـــــــن طر

ة ذات الوجــــــه الواحــــــد  ة  One side diplomacyالدبلوماســــــ إلــــــى دبلوماســــــ
ة ة المشتر  .المصالح الدول

٣ JאאאאW 

ـــــة الدبلوما ر النظر ـــــذ ســـــاهم فـــــي تطـــــو ة الحدیثـــــة إن العامـــــل الثالـــــث ال ســـــ
عـــــد ان  ـــــة فـــــي حقـــــول المواصـــــالت واالتصـــــاالت، ف وممارســـــتها هـــــو الثـــــورة التكنولوج
ـــــــــالثواني والـــــــــدقائ انتقلـــــــــت  الســـــــــاعات واالتصـــــــــال  حت المســـــــــافات تقـــــــــاس  أصـــــــــ

اشــــرة  ة الم اشــــرة إلــــى الدبلوماســــ ة غیــــر الم אאאالدبلوماســــ
W٦٩אאאאאא 

ــــــــ األقمــــــــار   .أ  قضــــــــت الســــــــرعة الهائلــــــــة فــــــــي االتصــــــــال والمواصــــــــالت عــــــــن طر
ملكهـــــا  ـــــان  ـــــة التصـــــرف الواســـــعة التـــــي  ة والطـــــائرات النفاثـــــة علـــــى حر االصـــــطناع
ومـــــة الدولـــــة المرســـــل إلیهـــــا وأهمهـــــا المفاوضـــــات  الســـــفیر فـــــي انجـــــاز مهامـــــه مـــــع ح

ــــم تكــــن تحــــدها إال التع ــــات والتــــي ل ــــه حــــین مغادرتــــه وعقــــد االتفاق مــــات الصــــادرة إل ل
ــــب الشــــرعي أو القافلــــة  أو  اعــــدة بوصــــول المر بلــــده أو التــــي تصــــله فــــي فتــــرات مت

 .حتى السفینة البخارة أو القطار

                                                            
٦٨ Ernest Satow, Ibid., p. ٢ 
  .٢المصدر نفسھ، ص  ٦٩
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مــــات بلحظـــــات   .ب  ـــــة یتســــلم التعل ح الســــفیر علــــى اتصـــــال دائــــم بــــوزارة الخارج أصــــ
طرة وٕادارة المفاوضــــــــات  ــــــــا ممــــــــا أد إلــــــــى تشــــــــدید الســــــــ نفــــــــذها حرف والنشــــــــاطات و

زا  ة األخر مر  .الدبلوماس

ــــــة   .ج  ــــــذلك وزراء الخارج ومــــــات و ــــــام رؤســــــاء الــــــدول والح ح مألوفــــــًا الیــــــوم ق أصـــــ
المفاوضـــــات واالتصـــــال بنظـــــرائهم  ـــــار مـــــوظفي الـــــوزارة  أو مـــــن ینـــــوب عـــــنهم مـــــن 
عــــــض  ــــــون دور الســــــفیر و هــــــذه الحالــــــة  اشــــــرة و ــــــة م فــــــي عواصــــــم الــــــدول األجنب

عثة دورا م  .ساندا في المفاوضاتأعضاء ال

K   ة التـــــــــي شـــــــــجعت الســـــــــرعة الهائلـــــــــة ـــــــــة الممارســـــــــات الدبلوماســـــــــ تعاظمـــــــــت أهم
 W٧٠אوالسهولة في المواصالت واالتصاالت اللجوء إلیها 

ة : أوال  ة أو اســـــتطالع ـــــة فـــــي مهـــــام توســـــط س الدول ـــــرئ عـــــوث الخـــــاص ل إرســـــال الم
قومون فیها في الماض ان السفراء    .ي القربعاجلة وحساسة 

ا فاد السفراء المتجولین : ثان   .في مهمات خاصة Roving Ambassadorsإ
ـــــــا : ثالثـــــــا ـــــــة الجمـــــــاهیر داخل ومـــــــات الیـــــــوم وســـــــائل االتصـــــــال لمخاط اســـــــتخدام الح

ومـــــــات األخـــــــر  ـــــــى الح ـــــــا للتـــــــأثیر عل ـــــــة وخارج اســـــــتها الخارج ـــــــدعم لس لكســـــــب ال
ة  اسة الخارج ة لتقبل تلك الس   .المعن

٤KW نتیجــــة شــــهده العــــالم المعاصــــر  إن التحــــول الــــذ 
ـــــف أهـــــم عنصـــــرن محـــــددین أل فعـــــل أال وهمـــــا  عیـــــد تعر لولـــــوج عهـــــد المعلومـــــات 
ــــــان ممــــــا یولــــــد بیئــــــة قــــــرار جدیــــــدة تفــــــرض علــــــى الفــــــاعلین الــــــدولیین  الزمــــــان والم

ط صـــــناعة القـــــرار مـــــن أبـــــر  عـــــد هـــــذا التطـــــور الحـــــادث فـــــي محـــــ ز التكیـــــف معهـــــا و
ة بوجه أعم ة الدول اس ة الس ة على الدبلوماس   ٧١.تأثیرات الثورة المعلومات

ومع التطور السرع والمتالح في عالم االتصاالت والمواصالت ظهر منط 
ة على  ة والدبلوماس اس حدد العالقات الس ان  م الذ  جدید بنسخ المنط القد

                                                            
٧٠ Charles Calvo, Dictionaire de Droit, International Public et prive Paris, ١٨٨٥, p. ٢٥٠ 
   ٢٥٠المصدر نفسھ، ص  ٧١
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معنى  ًا و ه دول آخر أن الفضاء اإللكتروني األساس الجغرافي المتعارف عل
ط غیر  عض وهو وس عضها ب ط المستقبل في عالقة الدول  ح وس للمعلومات أص
الغة  س من الم ات االنترنت وعلى الع ام وسائل إعالم ش ق سمح  محدد التعرف 
ة  اسة الخارج ة للس النس فزون اللحظي على صناعة القرار  انًا في تأثیر التل أح

ة  ةنالحظ أهم لته الثورة المعلومات اق الذ ش ة لتواكب الس ر وزارات الخارج   ٧٢.تطو
إن المدخل األصح في دراسة أثر ثورتي المعلومات واالتصاالت على عمل 
ون أكثر  ة الجهاز الدبلوماسي تؤهله ل قود إلى استنتاج مفاده أن بن ة  وزارات الخارج

ة فه المعلومات له مبنى على وجود مقر واحد مع وجود المؤسسات المرشحة للتأثیر 
ما بینها لذا فإن أ تقدم  عثات عدیدة في أنحاء العالم وتحتاج إلى االتصال الدائم ف
فاءة العمل في هذه  اشر على سرعة و ون له األثر م في مجال ثقافة االتصاالت 

  ٧٣.المؤسسة
بیرا ف ة اآلن دورا  ة والمعلومات ا االتصال ة وتلعب التكنولوج ي العالقات الدول

ة األقمار  طل علیها دبلوماس ة  ومن آثارها الراهنة خل نوع جدید من الدبلوماس
عض المحللین أن قدرات وسائل  ر  ة اإلعالم اإللكتروني و ة أو دبلوماس الصناع
ارة التي  ة فورًا للتقارر اإلخ اسیین لالستجا اإلعالم العصرة تزد الضغط على الس

سبب فورتهارما ت انًا  املة ودون قرنة وخاطئة ومضللة أح   ٧٤.كون غیر 
ین وزارات  لت أحد الطرق لتم وخالصة األمر إن تفعیل نظم المعلومات ش
ة أكبر في  مشار ام الوزارات األخر  ات ذاتها، ذلك لق ة من المنافسة وٕاث الخارج

اشرة بنظیر  نها من االتصال م ة نظرا لتم ا الدول   .اتها في الدول األخر القضا
٥KאWة فـــــي الماضـــــي ٧٥ ـــــزت الدبلوماســـــ لقـــــد ر

ات العمـــــــل الدبلوماســـــــي  ع التـــــــي اعتبرتهـــــــا أساســـــــ الدرجـــــــة األولـــــــى علـــــــى المواضـــــــ
                                                            

٧٢ Charles Calvo, Ibid., p. ٢٥١ 
  .٦٣ – ٦٢ثامر كامل دمحم، المصدر السابق، ص ص  ٧٣
٧٤ Charles Calvo, Ibid, p. ٢٥١. 
٧٥ Ibid., p. لة السیاسة مقدمة نظریة، مج: عمر الجویلي، العالقات الدولیة في عصر المعلومات. د: ؛ أنظر كذلك٢٥٢

  .٨٣، ص ١٩٩٦، )١٢٣(مركز األھرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، العدد : الدولیة، القاھرة
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م  ـــــال ـــــى األق عـــــد الحـــــروب وحســـــم المنازعـــــات عل ـــــاوض إلحـــــالل الســـــلم   وأهمهـــــا التف
م التجــــارة والمال ة والحــــدود ثــــم تنظــــ اســــ حــــة والهجــــرة وعــــدد محــــدود مــــن المســــائل الس

عوثـــــــون  عـــــــي أن یتعـــــــرف الدبلوماســـــــیون الم ـــــــان مـــــــن الطب ة األخـــــــر ف واالقتصـــــــاد
ــــدولهم فــــي  ــــة ل اســــة الخارج ــــ أهــــداف الس ــــة إلــــى الوظــــائف التــــي تحق ــــدول األجنب لل
ـــــات وٕایجـــــاد  ع مثـــــل توثیـــــ العالقـــــات والوصـــــول إلـــــى االتفاق ـــــل مـــــن هـــــذه المواضـــــ

رن الحلـــــول لل ـــــاردة والصـــــراع بـــــین المعســـــ ـــــان مرحلـــــة الحـــــرب ال مشـــــاكل المعلقـــــة وا
ـــــــروز ظـــــــاهرة  ـــــــى المصـــــــالح و ـــــــافس عل ـــــــرة التن ع دائ االشـــــــتراكي والرأســـــــمالي وتوســـــــ
عــــــــة العمــــــــل  ــــــــة للتصــــــــعید ممــــــــا أثــــــــر فــــــــي طب الصــــــــراع العقائــــــــد واســــــــتخدام الدعا
ـــــه ـــــت تســـــیر ف ان ـــــذ  ات عـــــن المســـــار ال عـــــض الدبلوماســـــ  الدبلوماســـــي وانحـــــراف 
عثاتهــــا ألغــــراض  ومــــات  عــــض الح ــــد اســــتخدمت  ــــا لق طال ــــل أرعــــة قــــرون فــــي ا قب
ـــــث التفرقـــــة  ـــــم وٕاشـــــاعة الفوضـــــى و التجســـــس وتـــــدبیر المـــــؤامرات وقلـــــب أنظمـــــة الح
أعمــــال ضــــد  ــــولیهم  عــــض األشــــخاص وت ــــة اســــتمالة  ــــین صــــفوف الشــــعوب ومحاول ب

ـــــى صـــــالح عمال لهـــــا إل ـــــات أو تحو ـــــد االنتخا ئهـــــا وحتـــــى بلـــــدهم واالشـــــتراك فـــــي تزو
ة المعارضة  االت لتصف ة في اغت   ٧٦...المشار

ة أثــــــاره وســــــاهم فــــــي النیــــــل مــــــن  وقــــــد تــــــرك هــــــذا التطــــــور علــــــى الدبلوماســــــ
ـــــانون  ـــــي الق ـــــب بإعـــــادة النظـــــر ف طال ـــــى ظهـــــر مـــــن  ـــــة حت قتهـــــا وأهـــــدافها الجوهر حق

ة عد عن الدبلوماس ل ال عیدة  حمي هذه األفعال ال ات    .الدبلوماسي الذ 
٦KאאאאW٧٧ 

ــــــــادة  ومــــــــة وتصــــــــرفاتها إلــــــــى ز أعمــــــــال الح ــــــــاد اهتمــــــــام الشــــــــعب  أد ازد
ــــة مــــن  اســــة الخارج ــــت الس ان عــــد أن  ــــة ف اســــة الخارج ــــة علــــى الس اإلشــــراف والرقا
أنهــــــا هــــــي  ــــــت الشــــــعوب  قــــــة المختــــــارة ذا وحــــــدها أدر ــــــام والملــــــوك والط شــــــان الح

ة خیرهـــــا وشـــــرها وأنهـــــا هـــــي التـــــي المنتفعـــــة أو المت ضـــــررة مـــــن العائـــــدات الدبلوماســـــ

                                                            
  .٥٩ – ٥٤، ص ص ١٩٩٩دار الجیل، : زاید عبید هللا مصباح، الدبلوماسیة، بیروت ٧٦
  .١٢، ص ١٩٨٧، )ن.  د(علي صادق أبو ھیف، القانون الدبلوماسي والقنصل ،االسكندریة  ٧٧
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ـــــــرامتهم شـــــــهم و لقمـــــــة ع ة الفاشـــــــلة مـــــــن أرواح أبنائهـــــــا و ـــــــدفع ثمـــــــن الدبلوماســـــــ . ت
ة الناجحــــة فــــزادت رقابتهــــا علــــى  ــــس هــــي المســــتفید األول مــــن الدبلوماســــ ــــى الع وعل

ــــــا مصــــــیره ــــــت ارت عــــــد أن أدر ــــــاد اهتمامهــــــا  ومتهــــــا نتیجــــــة الزد مــــــا أعمــــــال ح ا 
ة في بلدانها اسة الخارج   ٧٨.تخططه وتنفذه أجهزة الس

ـــــــة لـــــــدول  ـــــــة الـــــــرأ العـــــــام عبـــــــر الحـــــــدود الوطن وقـــــــد امتـــــــد أســـــــلوب مخاط
ــــة  اســــة خارج ــــالرأ العــــام الــــوطني هــــو ضــــمان دعمــــه لس ســــمى  صــــل إلــــى مــــا  ل
ة أمــــــا  اشــــــرة فــــــي الدبلوماســــــ ــــــأداة م ومــــــة ومــــــن ثــــــم اســــــتخدام التأییــــــد  تنتهجهــــــا الح

ــــة ا الضــــغط مخاط اشــــرة بــــل القناعــــه  لــــرأ العــــام العــــالمي فــــال ترمــــى الســــتخدامه م
ة وتوافقـــــا مـــــع  اســـــتها لكـــــي تكـــــون أكثـــــر اســـــتجا ـــــه س وماتـــــه ومحاولـــــة توج علـــــى ح

ة للتأثیر ة الساع اسة الدولة األجنب   ٧٩.س
٧KאאאW٨٠ 

ة على صعید  النظرة من التطورات الهامة التي طرأت علي الدبلوماس
ة من  ن أن تعز لعامل معین ومحدد بل إلى مجموعة متشا م الممارسة والتي ال 

ة  ة الجماع ة  Multiple Diplomacyالعوامل هي ظاهرة الدبلوماس ودبلوماس
ة  ة   International Organization Diplomacyالمنظمات الدول ودبلوماس
ة قة انه على الرغم. المؤتمرات الدول ة  والحق قي الدبلوماس من تعدد األسماء ت

ل  ات فتدو قي عن هذا التطور مهما تعددت التسم ة هي المعبر الحق الجماع
ة وحلول االعتماد  ادة الجماع شر لإل ة من تعرض الجنس ال المصالح والخش
ة لم تعد تثیر قل أطرافها  ادل محل االكتفاء الذاتي أد إلى المنازعات المحل المت

ن أن یهدد السلم والتعاون واألمن  فقط بل م ح صداها یتردد في المجال الدولي و أص
  ٨١.الدولي 
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ســـــتفحل شـــــرها  ـــــل أن  ة قب ـــــالطرق الســـــلم ـــــى حـــــل للمنازعـــــات  وللوصـــــول إل
ــــــة ارثــــــة دول ة . وتتطــــــور إلــــــى  ــــــة بتفعیــــــل وســــــائلها الدبلوماســــــ تقــــــوم المنظمــــــة الدول

ل واألســـــــــالیب المتعـــــــــددة لحـــــــــل المنازعـــــــــات دون اللجـــــــــوء للعنـــــــــف وتـــــــــوفیر الوســـــــــائ
ة وفــــــــي . لألطــــــــراف المتنازعــــــــة ومســــــــاعدتها علــــــــي الوصــــــــول إلــــــــى الحلــــــــول الســــــــلم

ـــــة لممارســـــ ة الجماع ـــــى تســـــتخدم الدبلوماســـــ ـــــة األول ـــــى  ةالحال الضـــــغط الجمـــــاعي عل
التزامها ومسئولیتها على حفظ السالم یرها    ٨٢.الدول المتنازعة ولتذ

ــــة ــــة الثان م المع: أمــــا الحال ــــد ــــل فــــي تق ــــك عــــن فتتمث ــــتم ذل ــــى حــــل و ــــة للوصــــول إل ون
ة ات والخبرات التي تقدمها المنظمات الدول ان   .طر الخدمات واإلم

ما منظمـــــــــة األمـــــــــم  ـــــــــة هـــــــــذه المنظمـــــــــات والســـــــــ ونظـــــــــرا لتعـــــــــاظم دور وأهم
ـــــاالت المتخصصـــــة المنبثقـــــة عنهـــــا ،  United Nationsالمتحــــدة  وأجهزتهـــــا والو

ـــــي  ة إل ـــــر مـــــن الدبلوماســـــ بی ـــــل جـــــزء  ـــــد انتق ـــــاالت فق ـــــى الو ـــــة أو إل المـــــؤتمرات الفن
ة  ــــــان هــــــذا عامــــــل هــــــام فــــــي تطــــــور الدبلوماســــــ ــــــة المتخصصــــــة أو غیرهــــــا، ف الدول
ون الـــــدائمون  ة مـــــن نـــــوع جدیـــــد وهـــــم المنـــــدو الحدیثـــــة بـــــل أد إلـــــى إرســـــاء دبلوماســـــ
ــــــذلك لــــــم یختصــــــر اعتمــــــاد الممثلــــــین الدبلوماســــــیین علــــــى الــــــدول بــــــل امتــــــد  لــــــدیها و

ضــــا إلــــى المنظمــــات ال ــــةأ ــــة العاملــــة والفن ومــــن هنــــا فهــــي تضــــطلع بــــدور مهــــم . دول
ة فــــــي التعامــــــل الــــــدولي لضــــــمان  واساســــــى فــــــي إثــــــراء وٕاشــــــاعة الوســــــائل الدبلوماســــــ

م السلم واألمن الدولیین   ٨٣.تدع
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אא 
אאא 

ـــــة هـــــي ذلـــــك الـــــنمط مـــــن الممارســـــات الدبلوما ة التقلید ة الـــــذ الدبلوماســـــ ســـــ
انــــــت فیهــــــا القــــــدرات المــــــؤثرة فــــــي أوضــــــاع   ــــــة التــــــي  طر خــــــالل الفتــــــرة التارخ ســــــ
ـــــة  المجتمـــــع الـــــدولي وعالقاتـــــه تتخـــــذ فـــــي نطـــــاق مجموعـــــة محـــــددة مـــــن القـــــوة الدول

ة األخص القوة األور   .الكبر و
ـــــن وفـــــن التوفیـــــ وفـــــن  ـــــة تجمـــــع بـــــین فـــــن المم ة التقلید انـــــت الدبلوماســـــ

ا. اإلكــــــراه اســــــات الصــــــراع علــــــى فمــــــن جهــــــة  ة مــــــن أدوات تنفیــــــذ س ســــــ نــــــت أداة رئ
ومـــــن جهـــــة أخـــــر فقـــــد تجنبـــــت االنـــــدفاع إلـــــى اســـــتخدام  Power Politicsالقـــــوة 

ـــــه أســـــلوب التوفیـــــ أو التفـــــاوض أو المســـــاومة  وســـــائل اإلكـــــراه المســـــلح مفضـــــلة عل
رة الــــذ  ــــم یتــــوفر فیهــــا ذلــــك القــــدر مــــن القــــرارات العســــ وذلــــك فــــي األحــــوال التــــي ل

ــــات المســــتهدفة مــــن صــــراعات تلــــك القــــوةســــا ــــوغ الغا ــــى بل وقــــد ترتــــب علــــى . عد عل
ــــــة قنـــــاة االتصـــــال التـــــي تمـــــر عبرهــــــا  مثا ـــــة  ة التقلید حت الدبلوماســـــ ذلـــــك أن أصـــــ
مــــا أنــــه عــــن  ادلــــة بــــین القــــوة واألطــــراف فــــي هــــذه الصــــراعات  ــــة المت التــــأثیرات الدول

ــــ ان م إم ــــ ــــدات وتقی ــــك التهدی ــــتم تفســــیر تل ــــان ی ــــة المســــاندة طرقهــــا  ق ــــوة الحق ات الق
ة . لهـــــا ال جدیـــــدة مـــــن الدبلوماســـــ أمـــــا فـــــي العصـــــر الحـــــدیث فقـــــد ظهـــــرت أشـــــ

W٨٤ 
WאאW 

ادة  ـــــــة تنشـــــــأ بـــــــین دول ذات ســـــــ ـــــــة ظـــــــاهرة اتحاد تتمثـــــــل المنظمـــــــات الدول
ارهـــــ محـــــض إرادتهـــــا واخت ـــــى المنظمـــــة  ـــــدخول إل ـــــوع  ارضـــــت ال ـــــ ن ـــــة تحقی مـــــن غ

ــــة وهــــى مــــن جانــــب . التعــــاون المشــــترك فــــي جانــــب أو جوانــــب مــــن العالقــــات الدول
العمـــــل  ها  أخـــــر صـــــورة حدیثـــــة ال شـــــك أنهـــــا مـــــن ثمـــــرة تطـــــور وعـــــي الـــــدول وشـــــعو
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ـــــة  אאאالجمـــــاعي فـــــي إدارة الشـــــؤون الدول
אאאW  

ة للمنظمة  .أ  ة الدول الشخص  .اعتراف الدول األعضاء أنفسهم 

ة خاصة متمیزة عن إرادات الدول   .ب   "األعضاء " تمتع المنظمة بإرادة ذات

ــــــــادئ المنظمــــــــة   .ج  ــــــــه م ــــــــون للمنظمــــــــة میثــــــــاق أو دســــــــتور منشــــــــأ تتحــــــــدد ف ان 
 .ومقاصدها واختصاصاتها 

WאאW 
ـــــــف الدبلوما   ـــــــن تعر أنهـــــــا تلـــــــك االتصـــــــاالت واللقـــــــاءات م اشـــــــرة  ة الم ســـــــ

ـــــة أو زعمـــــاء ؤالتـــــي تـــــم بـــــین رؤســـــاء الدولـــــة أو ر ومـــــات أو وزراء الخارج ســـــاء الح
ــــــــة ــــــــاء العــــــــامین للمنظمــــــــات الدول ــــــــة  أو األمن ــــــــر الوطن ــــــــات التحر ــــــــي ... حر والت

 ، التمثیـــــل والمفاوضـــــة والتنســـــی ة  ســـــ ة الرئ ـــــة المهـــــام الدبلوماســـــ الهـــــدف منهـــــا  تنم
ــــــة ـــــات الدول ة الهامـــــة أو االتفاق اســــــ عـــــض القـــــرارات الس . ومـــــن َثـــــم التوصـــــل إلــــــى 

ة  ــــــــة الخاصــــــــة أو الوجــــــــود ذو الصــــــــفة الشخصــــــــ ــــــــار الرحل االعت ــــــــه ال تأخــــــــذ  وعل
(Incognito) ة ات الكبر في دولة أجنب   ٨٥.لواحد من هذه الشخص

WאW 
انـــــــــ ة القمـــــــــة أو مـــــــــا  حت دبلوماســـــــــ مـــــــــا مضـــــــــى لقـــــــــد أصـــــــــ ت تعـــــــــرف ف

ة المعاصــــــــرة ــــــــارزة مــــــــن ظــــــــواهر الدبلوماســــــــ ة ظــــــــاهرة  ة الشخصــــــــ  ٨٦.الدبلوماســــــــ
ومــــــات  عقــــــدها رؤســــــاء الــــــدول والح ة التــــــي  والمقصــــــود بهــــــا المــــــؤتمرات الدبلوماســــــ
ة الهامـــــة أو عقـــــد  اســـــ عـــــض القـــــرارات الس مـــــا بیـــــنهم والتـــــي یتوصـــــلون فیهـــــا إلـــــى  ف

ــــي تهــــم مصــــالحهم الوط ــــات الت ــــةعــــض االتفاق ــــنمط . ن ــــرغم مــــن أن هــــذا ال ــــى ال وعل
عض  مـــــن التعامـــــل الدبلوماســـــي قـــــد شـــــاع فـــــي الســـــنوات األخیـــــرة بدرجـــــة اعتبرهـــــا الـــــ
ــــــاردة وحلــــــول مبــــــدأ  ــــــان مرحلــــــة الحــــــرب ال ــــــارزة مــــــن عالمــــــات االنفــــــراج أ عالمــــــة 
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ســـــــت  ة القمـــــــة ل اســـــــات  المواجهـــــــة، إال أن دبلوماســـــــ التفـــــــاوض والتشـــــــاور وحـــــــل س
ـــــــنمط مـــــــن  ـــــــاألمر الجدیـــــــد فـــــــي تـــــــارخ ـــــــة وقـــــــد مـــــــورس هـــــــذا ال ة الدول الدبلوماســـــــ

انــــــــت ُتعــــــــَرف فــــــــي الماضــــــــي بـــــــــ  ع عشــــــــر وقــــــــد  ة منــــــــذ القــــــــرن الســــــــا الدبلوماســــــــ
ة" ة الشخص   ٨٧".الدبلوماس

ثیــــرة مــــن أبرزهــــا اجتمــــاع نــــابلیون فــــي مطلــــع القــــرن التاســــع  وهنــــاك أمثلــــة 
ـــــالتوق ا، وهـــــو االجتمـــــاع الـــــذ انتهـــــى  صـــــر روســـــ ع عشـــــر مـــــع الكســـــندر األول ق

ا ـــا بـــین فرنســـا وروســـ م أورو مـــا . علـــى معاهـــدة تیلســـت التـــي اتفقـــا فیهـــا علـــى تقســـ
ــــا الــــذ انعقــــد فــــي عــــام  عــــد هزمــــة نــــابلیون ُعــــد أول مــــؤتمر  ١٨١٥أن مــــؤتمر فین

ارســــــاء دعــــــائم نظــــــام . قمــــــة أورــــــي موســــــع فــــــي التــــــارخ وهــــــو المــــــؤتمر الــــــذ قــــــام 
ـــــي لمائـــــة انة الســـــلم األورو ثـــــم هنـــــاك مـــــؤتمر . عـــــام دولـــــي جدیـــــد یـــــؤد إلـــــى صـــــ

وهـــــــي . ١٨٧٨، ومـــــــؤتمر بـــــــرلین فـــــــي عـــــــام ١٨٥٦ـــــــارس الـــــــذ عقـــــــد فـــــــي عـــــــام 
ــــــاقي  ــــــین  ا و ــــــین روســــــ ــــــوازن ب ــــــ نوعــــــا مــــــن الت ــــــت أن تخل ــــــي حاول المــــــؤتمرات الت

ـــــــا الوحـــــــدة . أورو نهمـــــــا أن ینجـــــــزا الهـــــــدف الخـــــــاص  ـــــــافور أم ســـــــمارك و ضـــــــا  وأ
ة  ـــــــــ الدبلوماســـــــــ ـــــــــة عـــــــــن طر طال ـــــــــة والوحـــــــــدة اإل ة والحـــــــــروب األلمان الشخصـــــــــ

  ٨٨.المحدودة
ـــــار ـــــة األولـــــى نجـــــد أن األقطـــــاب األرعـــــة الك عـــــد الحـــــرب العالم ولســـــون : و

ـــــارز فـــــي التحضـــــیر لمعاهـــــدات  ـــــد جـــــورج وأورالنـــــدو أســـــهموا بجهـــــد  منصـــــو ولو ل و
ات الســــالم وازدهــــرت فــــي خــــالل العشــــرنات والثالثینــــات مــــن القــــرن . الصــــلح وتســــو

ة القمـــــة بــــین عـــــ دد مـــــن زعمـــــاء الــــدول الكبـــــر خـــــارج ردهـــــات أو العشــــرن دبلوماســـــ
ة األمـــــم مثـــــل اللقـــــاءات المتكــــــررة بـــــین هتلـــــر وموســـــولیني نـــــتج عنهــــــا  مظلـــــة عصـــــ

ــــــا )دول المحــــــور(تحــــــالف  س وزراء برطان فیــــــل تشــــــمبرلین رئــــــ ، ولقــــــاءات هتلــــــر ون
ة میونیخ في عام  ع على اتفاق التوق   .١٩٣٨والذ انتهى 

                                                            
  ٧١المصدر نفسھ، ص  ٨٧
  .٧١ثامر، المرجع السابق، ص  ٨٨



٥٤ 
 

ــــــة  ــــــة الثان ة بــــــین وخــــــالل الحــــــرب العالم تعــــــددت لقــــــاءات القمــــــة الدبلوماســــــ
زعمـــــاء جبهـــــة التحـــــالف ضـــــد المحـــــور ومـــــن أمثلتهـــــا االجتماعـــــات التـــــي تمـــــت بـــــین 
ـــــا ونســـــتون تشرشـــــل، ثـــــم  س وزراء برطان لین روزفیلـــــت ورئـــــ ـــــي فـــــران س األمر الـــــرئ
التـــــــــا  ـــــــــف ســـــــــتالین فـــــــــي مـــــــــؤتمرات طهـــــــــران و م الســـــــــوفیتي جوز ـــــــــالزع لقاءاتهمـــــــــا 

وتســــدام ل واضــــح وشــــارك  وفــــي عــــالم مــــا. و شــــ عــــد الحــــرب شــــاعت لقــــاءات القمــــة 
ـــــال اســـــتثناء ومـــــن  ـــــدولي  ومـــــات الكبـــــر فـــــي المجتمـــــع ال ـــــدول والح فیهـــــا رؤســـــاء ال
وســــــیجین  الن وخروشــــــوف و ینیــــــد ودیجــــــول وادینــــــاور مــــــاكم أبــــــرزهم إیزنهــــــاور و

   ٨٩.وغیرهم
ة القمـــــــة الحتـــــــواء األزمـــــــات  ـــــــاردة زادت دبلوماســـــــ وفـــــــي عصـــــــر الحـــــــرب ال

ــــــاد ــــــي  ــــــدمار الت ــــــة تســــــتخدم فیهــــــا أســــــلحة ال ــــــة ثالث ــــــى حــــــرب عالم ــــــؤد إل ت أن ت
ــــة ــــة والبیولوج ماو ــــة واألســــلحة الك ــــة النوو ففــــي ســــتینات . الشــــامل فــــي عصــــر القنبل

و وواشـــــنطن فـــــي عـــــام  ـــــان نشـــــأ خـــــط ســـــاخن بـــــین موســـــ ، ١٩٦٣القـــــرن العشـــــرن 
ـــــارس فـــــي  عـــــام  و و ـــــین موســـــ و ولنـــــدن فـــــي عـــــام ١٩٦٦و ـــــین موســـــ  ١٩٦٧، و

ـــــى أ أنهـــــا حت عض وصـــــف هـــــذه الظـــــاهرة  ـــــ ة الهـــــاتف"ن ال ـــــذلك زادت ". دبلوماســـــ و
ح دور الســــــفارات ووزراء  عینات القــــــرن العشــــــرن حتــــــى أصــــــ هــــــذه الظــــــاهرة فــــــي ســــــ
ة  قي للقـــــاءات القمـــــة لحســـــم األزمـــــات الدبلوماســـــ ـــــة ثـــــانو أن تمهیـــــد وتنســـــ الخارج

   ٩٠.التي تصاعدت في العصر الحدیث
אWא(ad hoc)W 

عثــــــات    ــــــه خــــــارج إطــــــار المهــــــام التــــــي تقــــــوم لهــــــا ال ــــــل نشــــــا ُقــــــام  هــــــي 
ــــــة ة الدائمـــــــة المعتمـــــــدة لــــــد الـــــــدول أو المنظمـــــــات الدول شـــــــمل هـــــــذا . الدبلوماســــــ و

ــــــة أو حتــــــى  عثــــــات الخاصــــــة، أو وفــــــود فــــــي أجهــــــزة المنظمــــــات الدول فــــــاد ال النــــــوع إ
ة ات ســـــام ـــــین شخصـــــ اشـــــرة مـــــا ب شـــــیر وتطـــــور . االتصـــــاالت الم المفهـــــوم حـــــدیثا ل
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٥٥ 
 

ــــــة عــــــن دولــــــة مــــــا ا اســــــم أو ن ة التــــــي تجــــــر  ــــــة الرســــــم . لتلــــــك النشــــــاطات الخارج
ــــة علــــى  ــــة دالل أمثل ــــي متخصــــص، و ــــي إطــــار فن س شــــرطا أن تكــــون مهمتهــــا ف ــــ ول
عثـــــات االستقصـــــاء  ـــــة لعـــــدة دول أو  ذلـــــك نشـــــیر إلـــــى االتصـــــاالت بـــــین أجهـــــزة إدار

عوثــــــو  قــــــوم بهــــــا م ــــــة، ســــــواء والدراســــــة واإلعــــــالم التــــــي  ن فنیــــــون بــــــدون صــــــفة تمثیل
ـــــــة عرهـــــــا القـــــــانون الدبلوماســـــــي إال اهتمـــــــام . للـــــــدول أو المنظمـــــــات الدول ـــــــم  لـــــــذلك ل

  ٩١.ضئیل جدا
WאאW 

فهـــــــا معهـــــــد    ـــــــة، أو : "أنهـــــــا) رنجـــــــي للســـــــالم(عرِّ هـــــــدف إلجـــــــراءات وقائ
ــــع ــــة، أو من ف ــــع ظهــــور الصــــراعات العن ــــة لمن ــــة والحــــد  وســــیلة وقائ الصــــراعات الجار

ــــذلك ُقصــــد  ٩٢."مــــن انتشــــارها، أو منــــع إعــــادة ظهــــور العنــــف فــــي هــــذه الصــــراعات
ا  ـــــز قـــــدرة األمـــــم المتحـــــدة مـــــن خـــــالل مجلـــــس األمـــــن علـــــي معالجـــــة قضـــــا بهـــــا تعز
ـــــــس وتفســـــــیر اختصاصـــــــاته  ـــــــد وســـــــائل المجل ـــــــك بتجدی ـــــــدولیین وذل الســـــــلم واألمـــــــن ال

مهامــــه ع ح قــــادرا علــــى االطــــالع  صــــ غــــي  ٩٣.لــــى نحــــو أفضــــلحیــــث  ومــــع ذلــــك ین
الفعــــــل قــــــد أكــــــدت نفســــــها فــــــي  انــــــت  ــــــة وان  ة الوقائ اإلشــــــارة إلــــــى ان الدبلوماســــــ
ـــــذ منتصـــــف الخمســـــینات  ـــــظ الســـــالم من ـــــي قطـــــاع حف ـــــة ف ممارســـــات المنظمـــــة العالم
ــــــر وســــــوء اســــــتغالل  ــــــدول الكب ــــــاورات ال ســــــبب من ــــــرة مــــــن العجــــــز النســــــبي  عــــــد فت

ن نجــــــاح األمـــــم المتحـــــدة فـــــي هـــــذا المیــــــدان ســـــلطة الفیتـــــو فـــــي مجلـــــس األمـــــن إال أ
ــــــة تطبیـــــــ عملــــــي محـــــــدود  مثا ــــــة هـــــــي  ة الوقائ ــــــا فالدبلوماســـــــ عتبــــــر نجاحـــــــا جزئ

مفهومه الشامل   ٩٤.لنظام األمن الجماعي 
ة التـــــي تـــــتم مـــــن خـــــالل  ـــــة المعالجـــــة الســـــلم ة الوقائ الدبلوماســـــ مـــــا ُقصـــــد 

ة أ نــــــــزاع قــــــــائم بینهــــــــا، ــــــــدول لتســــــــو ــــــــة التفــــــــاوض بــــــــین ال ــــــــذا المســــــــاعي  عمل و
                                                            

 .٣٤٧محمود خلف، المصدر السابق، ص  ٩١
،ص ٢٠١١، خریف ٣٢لعربیة للعلوم السیاسیة، العدد المنع الوقائي للصراعات األھلیة والدولیة، إطار نظري، المجلة ا، سامي إبراھیم الخزندار ٩٢

، جامعة الزعیم األزھري، )غیر منشورة(رسالة دكتوراة ... أسامة عبد اللطیف المشرف، الدبلوماسیة الوقائیة بین النظریة والتطبیق: ، في٢٦
 .١١٢، ص ٢٠١٢السودان، 

  .٧٣ثامر كامل دمحم، مصدر سابق، ص  ٩٣
  ٧٥المرجع نفسھ، ص  ٩٤
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ــــة بهــــدف منــــع  ــــة أو دول م ــــة منظمــــة إقل ــــة دولــــة أو أ واالجــــراءات التــــي تقــــوم بهــــا أ
ـــــــــة ومنـــــــــع تصـــــــــاعد المنازعـــــــــات القائمـــــــــة  نشـــــــــوب النزاعـــــــــات بـــــــــین الوحـــــــــدات الدول
. والحیلولـــــــة دون تحولهـــــــا إلـــــــى صـــــــراعات وحصـــــــر انتشـــــــار األخیـــــــرة عنـــــــد وقوعهـــــــا

אאאא :اوضـــة، والتحقیـــ والوســـاطة والتوفیـــ المف
ة ة القضائ م والتسو   ٩٥.والتح

ة أو المانعة  ة الوقائ ط ظهور الدبلوماس ) preventive Diplomacy)یرت
رتیر العام األسب لألمم المتحدة  ة المعاصرة بداج همرشولد، الس في العالقات الدول

ة). ١٩٦١ – ١٩٥٣( ة خالل أزمة  وقد جاء أول تطبی عملي للدبلوماس الوقائ
ة  ١٩٥٦السوس في عام  رة الدول عض التدابیر العس عندما تدخلت األمم المتحدة ب

ات وقف إطالق النار موضع  اك بین المتحارین، ووضع ترتی المحدودة لفض االشت
ة ة األزمة الناش عي وتسو   ٩٦.التنفیذ الفعال تمهیدا السترجاع األمور إلى نصابها الطب

قـــــول ه ل و شـــــ ـــــة أو المانعـــــة تتمثـــــل  ة الوقائ ـــــة الدبلوماســـــ مرشـــــولد أن أهم
نتیجــــــة لوجــــــود فــــــراغ قــــــو فــــــي  خــــــاص فــــــي المواقــــــف التــــــي ینفجــــــر فیهــــــا الصــــــراع 

ة . المنــــــاط غیــــــر المنحــــــازة التــــــي تقــــــع بــــــین الــــــدول الكبــــــر  وهنــــــا تكــــــون مســــــؤول
ة، محاولــــــة مــــــأل ذلــــــك الفــــــراغ مــــــن خــــــال فتهــــــا األساســــــ ــــــة ووظ ة الوقائ ل الدلبوماســــــ

ــــو  ــــى الق ــــك لكــــي تفــــوِّت الفرصــــة عل ــــة، وذل التواجــــد المــــؤثر والفعــــال للمنظمــــة الدول
ـــــى سلســـــلة  ـــــود إل ـــــد وأن تق ـــــي ال ب ـــــك بوســـــائلها الخاصـــــة الت ـــــي أن تفعـــــل ذل ـــــر ف الكب

ـــــة للســـــلم واالســـــتقرار الـــــدولیین ـــــن أن یـــــتم . مـــــن ردود الفعـــــل المضـــــادة فـــــي النها م و
أ حتـــــى یتســـــنى مـــــأل ذلـــــك  ذلـــــك مـــــن جانـــــب األمـــــم المتحـــــدة علـــــى أســـــاس مؤقـــــت،

ـــــادرات التـــــي تنبثـــــ مـــــن إرادة  ـــــة مـــــن خـــــالل االتفاقـــــات أوالم ع الوســـــائل الطب الفـــــراغ 
اشرة ة بها م   ٩٧.الدول المعن

                                                            
 .١٢٥ص ، ١٩٩٩دار الجیل، : زاید عبیدهللا مصباح، الدبلوماسیــة، بیروت. د ٩٥
 .٧٤ -٧٣ثامر، المرجع السابق، ص ص  ٩٦
  .٤٠٧إسماعیل صبري مقلد، المرجع السابق، ص  ٩٧
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ـــــــة اســـــــتطاعت أن تحقـــــــ  ة الوقائ ـــــــان مـــــــن رأ همرشـــــــولد أن الدبلوماســـــــ و
ـــــة مثلمـــــا حــــــدث  عـــــض المنازعـــــات واألزمـــــات الدول أهـــــدافها وتفـــــرض وجودهـــــا فـــــي 

عــــد(س ولبنــــان واألردن والوس والكونغــــو فــــي الســــو  مــــا  ــــل هــــذه ). وقبــــرص ف ففــــي 
ـــــــت األمـــــــم المتحـــــــدة بوســـــــائلها الخاصـــــــة لكـــــــي تحـــــــول دون تفاقمهـــــــا  المواقـــــــف تحر

اشــــر فیهــــا عــــد القــــو الكبــــر عــــن التــــدخل الم وقــــد تفاوتــــت هــــذه الوســــائل فــــي . ولت
ــــل نــــزاع حســــب ظــــروف  ــــان الفــــرا . قوتهــــا وفــــي مــــداها  عــــًا لمــــا إذا  غ المتســــبب وت

ا را أو اقتصـــــاد ا أو عســـــ اســـــ ـــــه س عـــــد مـــــن ذلـــــك عنـــــدما . ف بـــــل ذهـــــب همرشـــــولد أ
ــــــوم  ــــــة إنمــــــا تق ة الوقائ ــــــى أســــــالیب الدبلوماســــــ یزهــــــا عل قــــــال إن األمــــــم المتحــــــدة بتر
ــــة علــــى حــــل منازعــــات القــــو  ســــاعد فــــي النها ــــة فــــي االتجــــاه الــــذ  ة إیجاب مشــــار

ـــــــة فهـــــــي بجهـــــــدها الهـــــــادف إلـــــــى ح. الكبـــــــر نفســـــــها صـــــــر نطـــــــاق األزمـــــــات الدول
ة  المســــؤول انــــت تغــــذ فــــي نفــــس الوقــــت الشــــعور  مقدمــــة نحــــو حلهــــا،  قهــــا  وتطو
ة لــــد هــــذه الــــدول الكبــــر فــــي مواجهــــة األخطــــار التــــي تهــــدد الســــلم الــــدولي  المشــــتر
ــــــي مقاومــــــة  ــــــن االعتمــــــاد علیهــــــا ف م ــــــي  ــــــدابیر الت ــــــاق حــــــول الت ودفعهــــــم إلــــــى االتف

مهمــــا فــــي اتجــــاه انجــــاز الهــــدف األكبــــر الــــذ قامــــت  األخطــــار، وهــــو مــــا ُعــــد تطــــوراً 
ین لسلم عالمي مستقر   ٩٨.من أجله األمم المتحدة وهو التم

ــــة تثیــــر االهتمــــام وتكســــب زخمــــًا جدیــــدًا منــــذ  ة الوقائ لقــــد أخــــذت الدبلوماســــ
طــــــرس غــــــالي األمــــــین العــــــام لألمــــــم  ١٩٩٢عــــــام  طــــــرس  تور  حینمــــــا أصــــــدر الــــــد

ة رتــــه التفصــــیل ــــة الحــــرب  المتحــــدة آنــــذاك مذ عــــد نها إلعــــادة تفعیــــل األمــــم المتحــــدة 
ة  ــــــــاردة والمســــــــم ة  ٩٩".أجنــــــــدة الســــــــالم"ال طــــــــرس غــــــــالي الدبلوماســــــــ وقــــــــد عــــــــرف 

أنهـــــــا ـــــــة  العمـــــــل لمنـــــــع إثـــــــارة النزاعـــــــات بـــــــین األطـــــــراف أو منـــــــع النزاعـــــــات : "الوقائ

                                                            
٩٨ Norman Padelford & George Lincoln, The Dynamics of International Relations, London, 

the Macmillan Compacy, ١٩٧٠  
  .٤٠٨اسماعیل صبري مقلد، المصدر السابق، ص : في
یاسر أحمد أبو عقیلة الشیباني، دور الموروثات الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة في تطبیق الدبلوماسیة الوقائیة وسط  ٩٩

ة والدراسات في العلوم السیاسیة، كلیة العلوم السیاسی) غیر منشورة(، رسالة دكتوراة )٢٠٠٩ – ١٩٩٠(قبائل دارفور 
 .٨٨، ص ٢٠١١االستراتیجیة، جامعة الزعیم األزھري، امدرمان، السودان، 
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قــــــاف  ح صــــــدامًا بــــــین األطــــــراف، أو العمــــــل علــــــى إ القائمــــــة مــــــن التصــــــاعد لتصــــــ
  ١٠٠..."ع وتحدید مد انتشارهالصدام إذا وق

WאאאW 
ـــــــــــــــة جـــــــــــــــاءت بلفظـــــــــــــــین   ـــــــــــــــي اللغـــــــــــــــة اإلنجلیز ـــــــــــــــة ف : المـــــــــــــــؤتمرات الدول

International Congresses & International Conferences 
للمـــــــــــؤتمرات التـــــــــــي تلـــــــــــي الحـــــــــــروب أو المـــــــــــؤتمرات  (congress)واُعتِبـــــــــــر األول 

، وأن مصــــــ ة الكبــــــر اســــــ ُطلــــــ علــــــى المــــــؤتمرات التــــــي  (conference)طلح الس
ة ة أهم ا األخر األقل   . ُتعاَلج فیها القضا

انــــــت    ــــــد  ــــــة فق ــــــات الدول ــــــي العالق ا جدیــــــدا ف س أســــــلو ــــــ هــــــذه المــــــؤتمرات ل
ة وعلـــــــى ســـــــبیل المثـــــــال ـــــــة خـــــــالل القـــــــرون الماضـــــــ مـــــــؤتمر : هنـــــــاك مـــــــؤتمرات دول

ا للســــــالم  ومــــــؤتمر فیینــــــا للعالقــــــات ) ١٧١٣(ومــــــؤتمر أوترخــــــت ) م١٦٤٨(وســــــتفال
ة  ــــــي ) ١٨١٥(الدبلوماســــــ ــــــر ف ــــــو الكب ــــــدفاع عــــــن  مصــــــالح الق ــــــرلین لل ومــــــؤتمر ب

مها  ـــــــــــــا وتقســـــــــــــ ومـــــــــــــؤتمر  ١٩٠٧و) ١٨٩٩(ومـــــــــــــؤتمرات الهـــــــــــــا ) ١٨٥٥(أفرق
ا . ١٩٠٦الجزـــــرة الخضـــــراء  ـــــة قضـــــا الضـــــرورة أن تعـــــالج المـــــؤتمرات الدول س  ولـــــ

ة وتجارة وفن ا اقتصاد ة بل هناك قضا اس ةس ة واجتماع    ١٠١.ة وقانون
ـــــدول ذات اهتمـــــام  ـــــة أو مجموعـــــة مـــــن ال ـــــادرة دول ـــــب م ـــــي یتطل عقـــــد أ مـــــؤتمر دول

ـــــة ـــــادرة منظمـــــة دول ة معینـــــة أو م مـــــؤتمر فیینـــــا حـــــول : مشـــــترك للبـــــت فـــــي قضـــــ
حــــــار عــــــام  ــــــف حــــــول قــــــانون ال ة، أو مــــــؤتمرات جنی و  ١٩٥٨العالقــــــات الدبلوماســــــ

ــــــــــــا١٩٨٢و  ١٩٦٠ م عهــــــــــــا  أمــــــــــــا . درة مــــــــــــن األمــــــــــــم المتحــــــــــــدة، والمعقــــــــــــودة جم
ــــــة  امــــــل الحر ــــــة لهــــــا  ــــــة فالدولــــــة الداع س لهــــــا قواعــــــد قانون بخصــــــوص الــــــدعوة فلــــــ
االتصــــاالت  ــــة المتعلقــــة  ــــ القواعــــد اإلجرائ بــــدعوة مــــن تشــــاء لكــــن علیهــــا فقــــط تطبی

ـــــــدولي ـــــــین أشـــــــخاص المجتمـــــــع ال ة ب ة . الرســـــــم ـــــــدعوة الرســـــــم وعـــــــادة مـــــــا تســـــــب ال

                                                            
 .٨٨المصدر نفسھ، ص  ١٠٠
 .٣١٦ – ٣١٥محمود خلف، المصدر السابق، ص ص  ١٠١
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ـــــــة تلعـــــــب  ـــــــة أو رجـــــــال المهمـــــــات للمـــــــؤتمر مرحلـــــــة تمهید ة التقلید فیهـــــــا الدبلوماســـــــ
ـــــــة وجـــــــود تفـــــــاهم مبـــــــدئي مســـــــب  ان ض للتأكـــــــد مـــــــن ام ة دور جـــــــس النـــــــ الصـــــــع
حـــــــث وجـــــــدول األعمـــــــال، حتـــــــى  ال علىتحدیـــــــد المســـــــائل التـــــــي ســـــــیتناولها المـــــــؤتمر 

  ١٠٢.تتوفر على حد أدنى لضمان نجاح المؤتمر
WאאW 

ضــــــرورة ظهــــــرت الدبلوماســــــ   ومــــــة  ــــــد احســــــاس الح ســــــبب تزای ــــــة  ة البرلمان
ــــــك فــــــي مجــــــال  مــــــا فــــــي ذل افــــــة أعمالهــــــا  ــــــة  اشــــــراك الجهــــــاز التشــــــرعي فــــــي مراق
ـــــدولي،  ـــــات االتصـــــال ال فـــــاءة عمل ـــــة خاصـــــة فـــــي ظـــــل تحســـــن و العالقـــــات الخارج

قت اإلشارة ما س ة ومفتوحة  ة علن حت الدبلوماس   ١٠٣.مما نتج عنه أن أص
ــــــد وجــــــدت الدبلو    ــــــوم، وق س المتعــــــارف علیهــــــا الی ــــــای المق ــــــة،  ة البرلمان ماســــــ

ة األمــــم الت . أول تطبیــــ عملــــي لهــــا فــــي ظــــل عصــــ وتمثــــل ذلــــك فــــي طــــرح المشــــ
ت إن دعـــــا األمـــــر التخـــــاذ قـــــرار  ا للتصـــــو ـــــة للمناقشـــــة العامـــــة وطـــــرح القضـــــا الدول

مختلـــــف أجهزتهـــــا ومؤسســـــاتها، فـــــي تطبیـــــ . شـــــأنها ثـــــم توســـــعت األمـــــم المتحـــــدة، 
طر هــــــذه اال ــــــنمط المســــــ ــــــة ال مثا ــــــة  ة البرلمان حت الدبلوماســــــ ــــــى أصــــــ جــــــراءات حت

له ة المجتمع الدولي    .على دبلوماس
ــــــــــة إال أن  ة البرلمان ــــــــــات الكثیــــــــــرة للدبلوماســــــــــ وعلــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن اإلیجاب

عض أشار لعیوب فیها منها   ١٠٤:ال
ــــــــــة  .١ ــــــــــاء عمل خاصــــــــــة أثن ومــــــــــات، و ــــــــــة تضــــــــــع الح ة البرلمان إن الدبلوماســــــــــ

حرجهــــا التفــــاوض ا اشــــرة للــــرأ العــــام، وهــــو مــــا  لدبلوماســــي، فــــي بــــؤرة الضــــغو الم
ل قـــــد ال تقـــــدر  شـــــ التصـــــلب أو التطـــــرف  وقـــــد یرغمهـــــا علـــــى اتخـــــاذ مواقـــــف تتســـــم 

عاته  .على تحمل مخاطره وت
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الت  .٢ ــــــــة تعمــــــــل علــــــــى تفتیــــــــت الــــــــرأ حــــــــول المشــــــــ ة البرلمان إن الدبلوماســــــــ
ـــــة  –المطروحـــــة للمناقشـــــة  ـــــة وأقل قـــــى ومثـــــ –بـــــین أغلب ـــــن أن ی م ل هـــــذا االنقســـــام 

ال حلول الت معلقة   .على المش

ة  .٣ ة"قــــــد تنطــــــو علــــــى مــــــا ُعــــــرف بدبلوماســــــ بــــــرات الصــــــوت والتــــــي تقــــــوم " الم
ــــدون حــــ  حــــ و ــــه االتهامــــات  اب اطــــالق العنــــان لتوج ــــذف والســــ ــــادل الق ــــى ت عل
ة الهادئــــة التــــي تعتمــــد علــــى المنطــــ واالقنــــاع عــــد عــــن أصــــول الدبلوماســــ ــــذلك ت  و
ة فـــــــي الوصـــــــول إلـــــــى  ـــــــة المشـــــــتر ـــــــادل والن فـــــــي جـــــــو تســـــــوده روح االحتـــــــرام المت

 .اتفاقات ترضي المصالح المختلفة للمتفاوضین

אאאW 
ـــــــة   - أ ـــــــس ظـــــــاهرة إیجاب ع ة  ـــــــة الشـــــــعب إن اخضـــــــاع العمـــــــل الدبلوماســـــــي للرقا

تفوض من ة عنه و ا   .هتتف تماما مع مبدأ إشراك المجتمع والن
ـــــــرأ العـــــــام الشـــــــعبي   - ب ـــــــة للصـــــــحافة واألحـــــــزاب المعارضـــــــة ولل إن اتاحـــــــة الحر

ــــام المواثیــــ والمعاهــــدات التــــي تكــــون  افــــة اتجاهاتــــه، عنــــد مناقشــــة أح ممــــثًال فــــي 
مبرراتهـــــا ودفعهـــــم إلـــــى قبـــــول مـــــا  ـــــون أدعـــــى إلـــــى إقنـــــاعهم  دولهـــــم أطرافـــــا فیهـــــا، 

ـــــــأتي . تتضـــــــمنه مـــــــن التزامـــــــات ـــــــد ت الت تجعـــــــل مـــــــا أن هـــــــذه المناقشـــــــات ق بتعـــــــد
ات المصلحة العامة  .المواثی واالتفاقات أكثر اتفاقا مع مقتض

WאאW١٠٥ 
ـــــة   ة الدول ة نمطـــــًا خاصـــــًا وفرـــــدا مـــــن أنمـــــا الدبلوماســـــ ة الشـــــمول . تمثـــــل الدبلوماســـــ

ــــــــم  قتهــــــــا نظــــــــم الح م الممارســــــــات التــــــــي ط وقــــــــد انبثقــــــــت خصائصــــــــها مــــــــن صــــــــم
ـــــــة .  مختلفـــــــة مـــــــن العـــــــالمالشـــــــمولي فـــــــي منـــــــاط تاتور ة أو الد فاألنظمـــــــة الشـــــــمول

ــــــة مــــــن أجــــــل  ة والدعائ اســــــ رة والس ــــــة الوســــــائل العســــــ اف ــــــى اســــــتخدام  قامــــــت عل
ـــــة لهــــا واالنتهــــاء بهـــــا إلــــى حالــــة مـــــن  ســـــر مقاومــــة األنظمــــة المعاد ســــط نفوذهــــا و
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ــــــــذ یجعلهــــــــا مشــــــــلولة فــــــــي مواجهــــــــة  ــــــــا النفســــــــي واالستســــــــالم والمعنــــــــو ال االح
  .واقف واألزمات التي تكون أطرافًا فیهاالم

ة وراء العدیـــــد مـــــن العقائـــــد  ة التســـــلط قاعـــــدة، فقـــــد تســـــترت هـــــذه النــــــزعات الشـــــمول و
فـــــة  لهـــــا بـــــنفس الوظ ، إال أنهـــــا قامـــــت  ات التـــــي وان اختلفـــــت فـــــي المحتـــــو والمـــــذهب

ـــــه – ـــــر من ـــــه أمـــــر حتمـــــي وال مف ـــــى أن حـــــدث عل ـــــر مـــــا  ومـــــن ضـــــمن هـــــذه . أ تبر
ــــــــى  ــــــــات عل ــــــــالالنظر ــــــــوق : ســــــــبیل المث ــــــــة التف ادة العنصــــــــرة، ونظر ــــــــة الســــــــ نظر

ـــــــة الثـــــــورة  ـــــــة األمـــــــن القـــــــومي، ونظر ، ونظر ـــــــة المجـــــــال الحیـــــــو ، ونظر الحضـــــــار
ة   ١٠٦.البرولیتارة العالم

ســــــــالح    ة  ـــــــة ُاســــــــتخدمت الدبلوماســـــــ وفـــــــي نطــــــــاق هـــــــذه التبرــــــــرات المذهب
صــــورة جعلتهــــا تختلــــف اختالفــــا جــــذر  ا وشــــامًال مــــن فعــــال فــــي الضــــفط والتــــأثیر؛ و
ــــــة مقراط ة الد فالدلوماســــــیون . حیــــــث أهــــــدافها واتجاهاتهــــــا ووســــــائلها عــــــن الدبلوماســــــ

ــــــین دولهــــــم  ــــــوا مجــــــرد حلقــــــات اتصــــــال ب ون ــــــم  طــــــت بهــــــم هــــــذه المهــــــام ل ــــــذین ُأن ال
ـــــــــة  ـــــــــة المعتمـــــــــدین لـــــــــدیها، علـــــــــى غـــــــــرار مـــــــــا تفترضـــــــــه النظر ومـــــــــات األجنب والح

ـــــة، وانمـــــا قـــــاموا بـــــدور ا ة التقلید ة ینفـــــذون الدبلوماســـــ لعمـــــالء لهـــــذه األنظمـــــة الشـــــمول
ـــة المتعـــارف  ـــادئ  األخالق ســـط الم ـــى أ ـــیهم مـــن أعمـــال تفتقـــر إل ـــه إل ـــل مـــا تعهـــد 

  .علیها مثل الخداع والتآمر والتجسس
ة    ة الشـــــــــــــمول وهـــــــــــــي متســـــــــــــترة وراء الحصـــــــــــــانات  –وتعمـــــــــــــل الدبلوماســـــــــــــ

ة  ع الثقـــــــر   -الدبلوماســــــ ات والنفـــــــاد إلـــــــى خلـــــــ التـــــــوترات وتفجیـــــــر المواقـــــــف وتوســـــــ
منهـــــا لتحقیـــــ أهـــــدافها فهـــــي تنـــــتعش فـــــي ظـــــروف الصـــــراع والتـــــوتر أكثـــــر منهـــــا فـــــي 

ـــــة وتفتعـــــل مختلـــــف . ظـــــروف الســـــلم واالســـــتقرار م وزنـــــا لتعهـــــداتها الدول وهـــــي ال تقـــــ
ها غیـــــــر األخالقـــــــي فـــــــي المجتمـــــــع الـــــــدولي وهـــــــي تنظـــــــر . الـــــــذرائع لتغطـــــــي ســـــــلو

أنهـــــــا دلیـــــــل ضـــــــعف وتخـــــــاذل وتفســـــــر  ة  ـــــــادرات الســـــــلم أنهـــــــا للم ـــــــادرات  هـــــــذه الم
ـــــا الخبیثـــــة حقـــــل خصـــــب . تخفـــــي وراءهـــــا النوا ـــــة  وتســـــتغل أروقـــــة المنظمـــــات الدول

                                                            
١٠٦ Harold Nicolson, Ibid., p. ١٢٢ 
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اتها وتضـــــــلیل الـــــــرأ العـــــــام العـــــــالمي ـــــــة . لـــــــدعا مقراط ثیـــــــرا مـــــــا تجـــــــد الـــــــدول الد و
ـــــة والوســـــائل  ة مـــــن خـــــالل القنـــــوات التقلید لة فـــــي التعامـــــل مـــــع الـــــنظم الشـــــمول مشـــــ

ـــــة للعمـــــل الدبلوماســـــي ف ـــــة داخـــــل هـــــذه الروتین ـــــة الحر حر دبلوماســـــیوها ال یتمتعـــــون 
عون االتصــــــال عبرهـــــــا  ســــــتط مــــــا أن ال توجــــــد منافـــــــذ مفتوحــــــة  ة،  الــــــدول الشــــــمول
ــــــى اتجاهاتهــــــا وآرائهــــــم وتفســــــیراتهم  ــــــوف عل ــــــرارات فیهــــــا للوق متخــــــذ الق الزعمــــــاء و
ونـــــون طرفـــــًا فـــــاعًال ومـــــؤثرًا فیهـــــ ـــــة التـــــي  ة أو التطـــــورات الدول اســـــ . اللظـــــواهر الس

ط بهـــــؤالء الدبلوماســـــیین عـــــادة مـــــا  حـــــ ـــــذ  ـــــاخ النفســـــي ال ـــــى أن المن هـــــذا إضـــــافة إل
ــــة والعــــداء ممــــا یجعلهــــم غیــــر قــــادرن علــــى الوصــــول  مشــــاعر الكراه ــــون حــــافًال 

ـــــي والتفاعـــــل معـــــه ق ـــــرأ العـــــام الحق ـــــى ال ة . إل ة الشـــــمول ـــــرف الدبلوماســـــ ـــــك ال تعت ذل
عـــــة المســـــاومات ة بـــــین الـــــدول، وهـــــي  مبـــــدأ التنـــــازالت التـــــي تفرضـــــها طب الدبلوماســـــ

ل شئ ل شئ في مقابل جعلهم یخسرون    ١٠٧.ترد أن تكسب من خصومها 
Wא(Alliance Diplomacy)W 

ـــــــ األمـــــــن    رة ومواثی ـــــــي إقامـــــــة األحـــــــالف العســـــــ مـــــــع التوســـــــع الواضـــــــح ف
عـــــد الحـــــرب العالم ـــــة الجمـــــاعي ومعاهـــــدات الـــــدفاع المشـــــترك فـــــي عـــــالم مـــــا  ـــــة الثان

ة  ة جدیــــــدة فــــــي المجتمــــــع الــــــدولي ُتعــــــرف بدبلوماســــــ ظهــــــرت إلــــــى الواقــــــع دبلوماســــــ
ـــــدخول أطرافـــــًا فـــــي . المحالفـــــات ـــــى ال ـــــدول عل ـــــدوافع التـــــي تحفـــــز قـــــادة ال فمـــــا هـــــي ال

عدهم عن تحالفات ومحاور أخر  ة معینة أو تلك التي ت   .محالفات دول
אאW١٠٨ 

ات ا .١ طرقــــــة تخلــــــو : لتــــــوازن مقتضــــــ ــــــه عالقــــــات القــــــوة  فالنظــــــام الــــــدولي تتــــــوزع ف
عــــض  ســــاعد علــــى خلــــ أوضــــاع قــــد تغــــر  ــــادل أو التكــــافؤ،  تمامــــا مــــن معنــــى الت
ـــــــــة أو  ممارســـــــــة العــــــــدوان علــــــــى حســـــــــاب المصــــــــالح القوم التوســــــــع أو  األطــــــــراف 

ـــــة م ح التـــــأثیرات الناتجـــــة. الســـــالمة اإلقل ـــــه تكـــــون المحالفـــــات أداة لتصـــــح عـــــن  وعل
                                                            

١٠٧ J. W. Burton, Systems, States, Diplomacy and Rules, (Cambridge University Press, 
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عــــــــض  ــــــــة دون وصــــــــول  ــــــــدولي والحیلول ــــــــى المســــــــتو ال ــــــــوة عل ــــــــزان الق اخــــــــتالل می
اسي العالمي ز القوة داخل النظام الس  .األطراف إلى مر

م  .٢ ة، فضـــــــــًال عـــــــــن تقـــــــــارب القـــــــــ اجـــــــــات المشـــــــــتر األهـــــــــداف والمصـــــــــالح واالحت
لهــــــا عوامــــــل تغــــــذ المیــــــل نحــــــو التجمــــــع  والمعتقــــــدات والــــــنظم والمؤسســــــات وهــــــي 

ـــــــل مظـــــــاهر التهدیـــــــد والخطـــــــر والتحـــــــالف لصـــــــونه ا والـــــــدفاع عنهـــــــا فـــــــي مواجهـــــــة 
 .المشترك

ــــة فــــي تحقیــــ الحــــد  .٣ إن االتجــــاه نحــــو التحــــالف الخــــارجي قــــد ینــــتج فقــــط عــــن الرغ
ـــــاز إلـــــى  االنح تحقـــــ ذلـــــك  األقصـــــى مـــــن الكســـــب فـــــي نطـــــاق الظـــــروف القائمـــــة، و

نــــ م ــــه مــــن المــــوارد والقــــدرات مــــا  ــــي ُعتقــــد أن لد ــــى تكتــــل دول ه مــــن مجموعــــة أو إل
ـــــــا المتوقعــــــة . ســــــب صــــــراع یـــــــدور مــــــع الخصـــــــوم عامـــــــل (ومــــــن هنـــــــا تكــــــون المزا

ة اس ة التحالف) االنتهازة الس ة لعمل  .هي القوة المحر

م الشـــــعور  .٤ ـــــا العــــدوان وتـــــدع قــــد تلجـــــأ للتحــــالف لتعزـــــز الـــــدفاع أو الــــردع أو اح
 .األمن

ــــة فتنعــــزل، لكــــن إذ .٥ ــــا الــــدول الخارج انــــت تثــــ فالدولــــة عــــدم ثقــــة وشــــك فــــي نوا ا 
 .في اآلخرن فهي أمیل للدخول في تحالفات معها

اســــــي  .٦ االســــــتقالل الس ة(إن الــــــدول الحدیثــــــة العهــــــد  تكــــــون ) الــــــدول األفروآســــــیو
أخــــــــذ صــــــــورة التحــــــــالف  ــــــــاز الــــــــذ  أكثرحرصــــــــا مــــــــن غیرهــــــــا علــــــــى تجنــــــــب االنح

ل مصدرا من مصادر تهدید استقاللها ش  .الخارجي الذ قد تر أنه 

حـــــث عـــــن عالقـــــة إن عـــــدم االســـــت .٧ ـــــداخلي قـــــد یـــــدفع النظـــــام الحـــــاكم إلـــــى ال قرار ال
ــــــن اســــــتثماره فــــــي  م تحــــــالف خــــــارجي وذلــــــك بهــــــدف الحصــــــول علــــــى دعــــــم دولــــــي 

ار النظام  .الحیلولة دون انه

ـــــات لعـــــدة عوامـــــل مـــــن أهمهـــــا عـــــدم االســـــتقرار فـــــي احـــــد : لكـــــن قـــــد تنهـــــار التحالف
ســـــئ للتحـــــالف فتلجـــــأ دول  ضـــــعفها و التحـــــالف لفـــــض تحالفهـــــا الـــــدول المتحالفـــــة قـــــد 

ــــــة التــــــي  ــــــذلك عــــــدم التجــــــانس بــــــین دول التحــــــالف فــــــي المعتقــــــدات المذهب معهــــــا، 
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ـــــار تحـــــالف الســـــوفیت مـــــع (تعتنقهـــــا الـــــدول األطـــــراف فـــــي حلـــــف دولـــــي معـــــین  انه
ـــــة ـــــة ضـــــد الناز ات الغر مقراط ـــــد ـــــاره) ال انه ـــــل  ـــــر مـــــن عوامـــــل التعجی ـــــذلك . عتب

ـــة قـــد یجـــد طـــرف أنـــه قـــد تـــم اســـتنزافه مـــن ال ع ـــه األمـــر إلـــى الت تحـــالف وقـــد ینتهـــي 
ادأة في اتخاذ القرار فینسحب من التحالف   ١٠٩.والحرمان من الم

אWא (Crisis Diplomacy) :אW١١٠ 
ة من منظور عقائد یزد من تعقیدها وتصعیدها .١  . تصور األزمات الدول

ــــة .٢ ــــى أســــلوب: االثــــارة الدعائ یــــز عل ــــى  التر ــــؤد إل ثفــــة قــــد ت ــــة الم االثــــارة الدعائ
ة وغیر رشیدة  .اتخاذ قرارات انفعال

ة  .٣ ـــــة هـــــو أن الشـــــرع طر علـــــى أطـــــراف تلـــــك األزمـــــات الدول إن المســـــلك الـــــذ ســـــ
ة األمــــــــر الواقــــــــع، أ أن أ تغییــــــــر فــــــــي مضــــــــمون األمــــــــر  انــــــــت شــــــــرع ــــــــة  الدول

ة ال ســـــه ثـــــوب الشـــــرع ـــــأن یل حمـــــل الـــــدولي القـــــائم لمصـــــلحة أحـــــد الطـــــرفین  ـــــة و دول
انــــت  حجــــة أن تلــــك المقاومــــة  افــــة آثــــاره وعــــدم مقاومتــــه  م  اآلخــــرن علــــى التســــل

 .تخل أوضاعًا تهدد السلم

ــــــــذ  .٤ ــــــــة وتعــــــــّذر تنفی ــــــــي مواجهــــــــة األزمــــــــات الدول ضــــــــعف دور األمــــــــم المتحــــــــدة ف
ـــــــان  ـــــــان واضـــــــحا تمامـــــــا إ قهـــــــا، فقـــــــد  ة الحتوائهـــــــا وتطو ـــــــة مشـــــــتر ـــــــات دول ترتی

مــــــــ ــــــــاردة أنـــــــه ف ـــــــة التــــــــي وجـــــــدت فیهــــــــا القوتــــــــان الحـــــــرب ال ا عـــــــدا األزمــــــــات الدول
ــــم ضــــغو الواقــــع فــــي اتجــــاه واحــــد، فــــإن  ح ــــم الظــــروف أو  ح ــــان نفســــیهما  العظم

ط دولي وس ة لها  ل فعال ادت تفقد   .األمم المتحدة 

ــــــــات االســــــــتقطاب الثنــــــــائي التــــــــي مارســــــــتها الكتلتــــــــان أدت إلــــــــى ارتفــــــــاع  .٥ إن عمل
ـــــــةتـــــــأثیر األطـــــــراف الثالثـــــــة علـــــــى األ ة فـــــــي األزمـــــــات الدول ســـــــ هـــــــذا . طـــــــراف الرئ

مــــا وقــــف  ــــة  ــــة التــــي تــــدار بهــــا األزمــــات الدول ف عقــــد مــــن الك ــــان  التــــأثیر الجــــانبي 
صورة مقبولة تها   ١١١.عائقا في طر تسو

                                                            
  .٤١٠إسماعیل صبري مقلد، المصدر السابق، ص  ١٠٩
١١٠ Harold Nicolson, Diplomacy, op. cit., p. ٣٠ 
  .٣١المصدر نفسھ، ص  ١١١
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WאאW 
ـــــة ســـــاعد    ة الدول ـــــد ومتطـــــور مـــــن أنمـــــا الدبلوماســـــ ـــــة نمـــــط جدی ة الثقاف الدبلوماســـــ
ــــــــة المعاصــــــــرة عــــــــدة عوامــــــــل ع ــــــــات الدول ــــــــي العالق ــــــــه ف ــــــــد أهمیت ــــــــروزه وتأكی ــــــــى ب ل

ة مثل س ارات رئ   :واعت
ــــل مــــا ترتــــب علیهــــا  .١ ــــدولي  ــــة الضــــخمة فــــي قطــــاع االتصــــال ال ــــورة التكنولوج الث

ــــین  ــــة التــــي فرقــــت فــــي الماضــــي ب ــــة والجغراف ة والمذهب مــــن تقلــــص الفواصــــل النفســــ
ات جدیـــــدة  ـــــور مســـــتو ـــــدول والشـــــعوب، وتبل ـــــاح ال ـــــادل وانفت ـــــدولي المت مـــــن اإلدراك ال

عضـــــــها بدرجـــــــة أعلـــــــى مـــــــن الفهـــــــم والتجـــــــاوب م . الشـــــــعوب علـــــــى  وهنـــــــا تتبـــــــد قـــــــ
ـــــادئ  م والمثـــــل والم ـــــط دول العـــــالم فـــــي إطـــــار مـــــن القـــــ ـــــة فـــــي ر ة الثقاف الدبلوماســـــ

ة ة المشتر ات الدول  ١١٢.واألخالق

اشـــــرة بـــــین القـــــو الكبـــــر فـــــي ال .٢ رة الم مجتمـــــع الـــــدولي لـــــم تعـــــد المواجهـــــة العســـــ
ــــــة  ــــــل المتعلق ــــــة مث عــــــة مختلف الت ذات طب انهــــــا مشــــــ ــــــت م هــــــي الســــــائدة وانمــــــا حل
الت  ــــــة ومشــــــ ــــــادل الثقــــــافي، والمســــــاعدات الفن ــــــوجي والت التعــــــاون العلمــــــي والتكنول
مــــــا تعــــــد  ــــــة  ة الثقاف لهــــــا تــــــدخل ضــــــمن اهتمامــــــات الدبلوماســــــ ة، و البیئــــــة اإلنســــــان

آخ ل أو  ش ا ألهدافها  ع  .رامتدادا طب

ـــــــة تهـــــــدف إلـــــــى إحـــــــداث تغییـــــــرات  ة الثقاف ســـــــون أن الدبلوماســـــــ ینیـــــــث توم ـــــــر  و
ـــــي  عضـــــها والت ـــــدول عـــــن  ـــــي تحـــــتفظ بهـــــا ال اعـــــات الت ـــــي مضـــــمون االنط ـــــة ف إیجاب

ــــادل  ها المت ــــؤثر فــــي ســــلو ــــذ زاد (ت ــــل مشــــروع مارشــــال لإلنعــــاش االقتصــــاد ال مث
ـــــــــط الصـــــــــداقة بـــــــــین طرفـــــــــي األطلنطـــــــــي  –كبـــــــــر مـــــــــا أن الثـــــــــورات ال). مـــــــــن روا

ـــــة لالســـــتعمار  ـــــة المعاد ة، وغیرهـــــا مـــــن الثـــــورات الوطن ة والصـــــین ة والروســـــ الفرنســـــ
قــــوة علــــى مــــد التجــــاوب النفســــي  ــــا و والتــــي تعلقــــت بهــــا أنظــــار الشــــعوب تــــدلل عمل
م  ة والقــــ فعــــل الشــــعارات اإلنســــان ــــن أن یــــرط بــــین هــــذه الشــــعوب  م العمیــــ الــــذ 

                                                            
١١٢ Soed Jatmoko and Kenneth Thompson, Cultural Diplomacy , Rosenau, World Politics,  

  .٤٢٣ – ٤٢٠في اسماعیل صبري مقلد، المرجع السابق، ص ص 
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ــــــــ ــــــــي عب ــــــــة الت ــــــــادئ االجتماع ــــــــة والم ــــــــة المثال ــــــــات التارخ رت عنهــــــــا هــــــــذه الحر
  ١١٣.ودافعت عنها

ــــــین الشــــــعوب مــــــن خــــــالل  ــــــب ب ــــــة دورا مهمــــــا فــــــي التقر ة الثقاف وتلعــــــب الدبلوماســــــ
ة للتفـــــاهم بـــــین  عض ممـــــا یـــــوفر أرضـــــ عضـــــها الـــــ ـــــز إدراك ومعرفـــــة  الشـــــعوب ل تعز

ــــدول والشــــعوب یل الصــــور وتغییــــر أو . ال ــــ ذلــــك مــــن خــــالل تشــــ ع أن تحق وتســــتط
ا ح االنط حة تصـــــــــح ة وتحـــــــــاول رســـــــــم صـــــــــورة صـــــــــح اســـــــــ ـــــــــة الس عـــــــــات أو الدعا

ل موضوعي ش   .للشعب اآلخر لفهمه 
WאאW 
عــــــد    ــــــة وظهــــــرت مدرســــــة مــــــا  ــــــة الثان عــــــد الحــــــرب العالم ــــــرزت أهمیتهــــــا  ب

اســــــي الــــــدولي ة واالقتصــــــاد الس ــــــر جوزــــــف نــــــا .  الســــــلو س للقــــــوة  Nyeو لــــــ
بیــــرة فــــي العال ــــة  ــــة وغیــــر المتقدمــــة، وانمــــا ظهــــرت أهم قــــات بــــین الــــدول غیــــر النوو

ـــــادل  ـــــأثیر المت ـــــى الت ـــــة عل المقـــــدرة العال ـــــدة مـــــن العالقـــــات التـــــي تتمیـــــز  أنمـــــا جدی
ة للقـــــو العظمـــــى، فقـــــد تضـــــاءل مفعـــــول التهدیـــــد  النســـــ غیـــــر وســـــیلة القـــــوة، وحتـــــى 

صــــورة حــــادة فــــي الســــنوات األخیــــرة یر مــــن دائــــرة وانتقــــل ثقــــل التــــأث. اســــتخدام القــــوة 
ة ة االقتصاد ع   ١١٤.األمن إلى دائرة الت

عض المحللــــــین إلــــــى    الــــــذات هــــــي التــــــي حــــــدت بــــــ ــــــة  قــــــة الجوهر هــــــذه الحق
ـــــة  ة األورو ـــــة علـــــى الجماعـــــة االقتصـــــاد إطـــــالق اصـــــطالح القـــــو العظمـــــى المدن
ـــــة عمالقـــــة  ة وتكنولوج ة وصـــــناع قـــــوة اقتصـــــاد ـــــان، وهـــــي الـــــدول التـــــي تتمتـــــع  ا وال

ـــــل فـــــي حـــــین أنهـــــ ة العامـــــة  را إذا مـــــا قورنـــــت قـــــدراتها االســـــتراتیج فة عســـــ ا ضـــــع
ـــــــات المتحـــــــدة واالتحـــــــاد الســـــــوفیتي ة .  مـــــــن الوال ع هـــــــذه القـــــــو االقتصـــــــاد وتســـــــتط

ة  اســـــ العمالقـــــة أن تحقـــــ أهـــــدافها بوســـــائل التـــــأثیر االقتصـــــاد فـــــي االتجاهـــــات الس
  ١١٥.للدول األخر 

                                                            
 .٤٠٦إسماعیل صبري مقلد، المرجع السابق،   ، ١١٣
  .٤٢٥ – ٤٢٤ص  المرجع نفسھ، ١١٤
١١٥ John Pinder, Economic Diplomacy, in Rosenau, World politics, op. cit., pp. ٣٣٦ – ٣١٢. 
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אאאW١١٦ 
ـــــــط  .١ ـــــــة روا ع أو تنم ـــــــى تشـــــــج ة تهـــــــدف إل ـــــــدابیر اقتصـــــــاد اســـــــات وت ـــــــ س تطبی

ـــــادل التجــــــار فــــــي قطاعــــــات اســــــتیراد وتصـــــدیر الســــــلع والخــــــدمات، ومــــــن أمثلــــــة  الت
م إعانــــــــــات (quota system)ذلــــــــــك األخــــــــــذ بنظــــــــــام الحصــــــــــص  ، أو تقــــــــــد

ـــــــة  ـــــــي الدول ـــــــر االقتصـــــــاد النتـــــــاج القطـــــــاع العـــــــام ف للمصـــــــدرن، أو التســـــــعیر غی
 .ونحو ذلك

ــــــة  .٢ ــــــاجراءات وقائ ــــــة إمــــــا  اســــــات الرســــــوم والضــــــرائب الجمر یــــــز علــــــى س التر
ــــدأ الرســــوم  مب ــــة  ــــد تأخــــذ الدول مــــا ق ــــل،  المث ــــة  ــــدأ المعامل ــــى أســــاس مب مانعــــة أو عل
ــــدول نظــــرا  عــــض ال ة لصــــالح  ــــة الضــــرب ة التــــي تعنــــي التمییــــز فــــي المعامل التفضــــیل

ة خاصة معها،  اس ة أو س ط مصلح ذالوجود روا  .وه

ــــــة خاصــــــة  .٣ الت ائتمان ــــــة بتســــــه عض الــــــدول الخارج م المــــــنح والقــــــروض لــــــ تقــــــد
معدالت فائدة تقل عن سعر السوق   .أو 

ـــــة التجـــــارة إلـــــى  .٤ ـــــم انتقـــــاالت رأس المـــــال أو حر التعـــــدیل فـــــي الشـــــرو التـــــي تح
ــــل  التــــالي التعــــدیل فــــي ه ــــه  ــــاإلطالق، ممــــا یترتــــب عل التقییــــد أو  الخــــارج، ســــواء 

ة للدولةالعالقات ا ة الخارج  .القتصاد

WאאW   ـــــــة ة التقلید تقـــــــوم أساســـــــا علـــــــى "انـــــــت الدبلوماســـــــ
ـــــي  ـــــة ف ـــــورة الهائل م والث ـــــ ـــــوم فنتیجـــــة النتشـــــار التعل ومـــــات، أمـــــا الی ـــــین الح التعامـــــل ب
اشــــرة مــــع الشــــعوب،  وســــائل االتصــــال فــــإن الــــدول تحــــاول أن تكــــون لهــــا عالقــــات م

ة اإلعـــــــالموُســـــــمى هـــــــذا األ ة أو دبلوماســـــــ ة الشـــــــعب اســـــــم الدبلوماســـــــ  ١١٧."ســـــــلوب 
ع  أنهــــــــا األداة التــــــــي مــــــــن خاللهــــــــا تســــــــتط ة  ة الشــــــــعب ــــــــف الدبلوماســــــــ ــــــــن تعر م و
ـــــة الجماهیرـــــة بـــــین الشـــــعوب  اســـــة الخارج ة أن تحقـــــ تنفیـــــذ الس الجمـــــاهیر الشـــــعب

ة الراجعة إلیها   ١١٨.وصوًال إلى أهدافها الداخل
                                                            

١١٦ Ibid., p. ٣٣٥. 
 .١٤٥یدهللا مصباح ، الدبلوماسیة، المصدر السابق، ص زاید عب. د ١١٧
  .١٧٢صالح الدین الدومة، المصدر السابق، ص  ١١٨
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ـــــوع مـــــن الدبلوم ـــــت هـــــذا الن ان ـــــة  ـــــة اإلغرق ـــــي االمبراطور ـــــث ســـــاد ف م حی ـــــد ة ق اســـــ
موس"ُتعـــــرب بــــــ  ـــــة " الـــــد ونـــــة للبن ـــــة الم ائـــــل اإلغرق ة تعنـــــي مجمـــــل الق موســـــ والد

ن  انـــــت الدولـــــة تتكـــــون مـــــن تحـــــالف عشـــــرة مجموعـــــات تســـــ ـــــة إذ  ـــــة األثین مغراف الد
مـــــــــوس ســـــــــمى د ة . ـــــــــل مجموعـــــــــة فـــــــــي قطـــــــــاع  ة الشـــــــــعب ومورســـــــــت الدبلوماســـــــــ

موســـــــ ة الد ة الشـــــــعب عثـــــــة الدبلوماســـــــ انـــــــت ال مقراطي إذ  ـــــــم الـــــــد ـــــــة الح ة فـــــــي حق
ة  ق ـــــة  وتحـــــدد األســـــ ة تتكـــــون مـــــن عشـــــرة أعضـــــاء وتكـــــون الرئاســـــة تناو موســـــ الد

ة انـــــت موضـــــوعات التفـــــاوض بـــــین أثینـــــا والطـــــرف اآلخـــــر یـــــتم مناقشـــــتها . الرئاســـــ و
ــــات یــــتم  عــــد مناقشــــة الخطا ــــه و ــــل فــــرد خطا ــــا إال أنــــه یلقــــى  التوصــــل إلــــى جماع

ارها محصلة العقل الجمعي اعت   .النتائج 
ــــان وقودهــــا ســــواد الشــــعب  ــــة واإلقطــــاع  ة ضــــد الملك وعنــــدما قامــــت الثــــورة الفرنســــ

قــــــة الوســـــــطى  ســــــلطات العــــــرش وخرجـــــــت ) البرجوازــــــة(الفرنســــــي بینمــــــا ورثــــــت الط
אאאא. الجمــــاهیر صــــفر الیــــدین

W١١٩ 
 إن الشعب هو مصدر السلطة .١

 .اإلخاء ، المساواة والعدالة .٢

٣K  ــــــة األولــــــى فــــــي عــــــام ة الســــــلطة فــــــي الجمهور ــــــة الفرنســــــ  ١٧٩٢تولــــــت البرجواز
אאW 

ة  . أ   تأكید سلطة الجماهیر في اقصاء نوابها عن الدوائر المعن
ـــــــرة  –الحـــــــ  ُحرمـــــــت الجمـــــــاهیر مـــــــن هـــــــذا  . ب ع الجمـــــــاهیر فـــــــي دائ أ ال تســـــــتط

ــــة اقصــــاء ممثلیهــــا فــــي مجلــــس األمــــة، ومــــن ثــــم إعــــالن األمــــة مصــــدرًا للســــلطة  معن
ادة األمة ال تتجزأ  ١٢٠.ألن س

                                                            
  .١٧٣المصدر نفسھ، ص  ١١٩
 .١٧٤المصدر نفسھ، ص  ١٢٠
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ة هـــــي    ة الشـــــعب ـــــاحثین یتفقـــــون علـــــى أن الدبلوماســـــ وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن ال
ا ــــــدول إلــــــى إقامــــــة عالقــــــات م ة التــــــي تســــــعى مــــــن خاللهــــــا ال شــــــرة مــــــع الدبلوماســــــ

ـــــن مـــــن  م ظهـــــر بیـــــنهم فـــــي النظـــــرة إلـــــى األدوات التـــــي  الشـــــعوب، فـــــإن االخـــــتالف 
ة ة الشــــــــعب ــــــــز علــــــــى دور وســــــــائل . خاللهــــــــا ممارســــــــة الدبلوماســــــــ فهنــــــــاك مــــــــن یر

ــــة الجمــــاهیر مــــن خــــالل اإلعــــالم والمنــــابر العامــــة  االتصــــال الجمــــاهیر فــــي مخاط
ـــــــة ـــــــة والعلم ـــــــات الثقاف الجمع ـــــــأن لكـــــــن ه ١٢١.ألـــــــخ...المتعـــــــددة  نـــــــاك مـــــــن یـــــــر 

ـــــأتون مـــــن  ـــــنجح إلـــــى بدبلوماســـــیین شـــــعبیین  ع أن ت ة ال تســـــتط ة الشـــــعب الدبلوماســـــ
عملون من أجل خدمته سه و أحاس حسون  فهمون لغته و   ١٢٢.عمومالعشب و

ة إلـــــى نمطـــــین ة الشـــــعب م الدبلوماســـــ : مـــــن حیـــــث أســـــلوب الممارســـــة تـــــم تقســـــ
ــــة، ــــز علــــى أســــاس الممارســــة الجزئ قــــوم  الــــنمط األول وهــــو یر والــــنمط الثــــاني وهــــو 

ـــــــــة ـــــــــى أســـــــــاس الممارســـــــــة الكل ة . عل ـــــــــة للدبلوماســـــــــ الممارســـــــــة الجزئ والمقصـــــــــود 
وســــــائل محــــــدودة ودون أن  ة هــــــو أن الــــــدول تمارســــــها فــــــي جوانــــــب معینــــــة و الشــــــعب

أمـــــــا المقصـــــــود . تمتـــــــد تلـــــــك الممارســـــــة إلـــــــى المســـــــتو المؤسســـــــي الرســـــــمي الـــــــدائم
ـــــة تمـــــارس ـــــة فهـــــو أن الدول ـــــومي فـــــي  الممارســـــة الكل ل ی شـــــ ة  ة الشـــــعب الدبلوماســـــ

شـــــمل مـــــن جانبهـــــا مؤسســـــات النشـــــا الدبلوماســـــي  متـــــد ل ل  شـــــ ـــــة و عالقاتهـــــا الدول
  ١٢٣.الرسمي الدائم والمؤقت

ة    ـــــن اإلشـــــارة إلـــــى التطبیـــــ اللیبـــــي لمفهـــــوم الدبلوماســـــ م اق  فـــــي هـــــذا الســـــ
ــــدأ فــــي عــــام  ــــذ ب ة ال ــــى أســــا١٩٧٩الشــــعب ــــه المؤسســــي عل س م والمرتكــــز مــــن جان

ـــــــــــار الشـــــــــــعبي ألشـــــــــــخاص النشـــــــــــا الدبلوماســـــــــــي الـــــــــــذین یتولـــــــــــون العمـــــــــــل  االخت
ــــــداخل والخــــــارج ــــــي ال ــــــذ . الدبلوماســــــي ف ســــــي ال ة "والهــــــدف الرئ تســــــعى الدبلوماســــــ

ـــــین شـــــعوب  اشـــــرة ب ـــــات م ـــــام عالق قـــــه هـــــو ق ة فـــــي النظـــــام الجمـــــاهیر لتحق الشـــــعب
ة وتتوســـــــل ل تحقیـــــــ العـــــــالم وأن هـــــــذه الشـــــــعوب هـــــــي أطـــــــراف العالقـــــــة الدبلوماســـــــ

                                                            
 .١٤٦زاید عبید هللا مصباح، المصدر السابق، ص  ١٢١
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تــــــب  ة للم ة مصــــــعدة علــــــى غــــــرار اللجــــــان الشــــــعب أســــــالیب وأجهــــــزة شــــــعب أهــــــدافها 
ة  ة االشــــــتراك ــــــة الشــــــعب ــــــة اللیب ــــــة العر الشــــــعبي لالتصــــــال الخــــــارجي فــــــي الجماهیر

اتــــــب األخــــــوة ة وم ــــــب الشــــــعب ات ــــــة  ١٢٤."والم ــــــة اللیب ــــــل وزارة الخارج ــــــد تــــــم تحو فق
تــــــب شــــــعبي لالتصــــــال الخــــــارجي، وتــــــم إحــــــالل ا اتــــــب إلــــــى م ة وم اتــــــب الشــــــعب لم

ــــــة فــــــي الخــــــارج ات اللیب ح هنــــــاك . االخــــــوة محــــــل الســــــفارات والمفوضــــــ ــــــذلك أصــــــ و
ــــــة فــــــي الخــــــارج،  ة اللیب عثــــــات الدبلوماســــــ אأرعــــــة أنــــــواع مــــــن ال

אW١٢٥ 
اتــــــب االخــــــوة  - أ ــــــا مــــــع غیرهــــــا مــــــن : م اتــــــب التــــــي تــــــنظم عالقــــــات لیب وهــــــي الم

ة  . الدول العر

اتــــب الشــــعب  - ب وهــــي التــــي تنشــــأ بنــــاء علــــى عالقــــات الصــــداقة بــــین الشــــعب : ةالم
وهـــــي تحمـــــل هـــــذا االســـــم . العرـــــي اللیبـــــي وأ شـــــعب آخـــــر فـــــي المجتمـــــع الـــــدولي

ـــــــین  ـــــــات ب ـــــــى إقامـــــــة العالق ـــــــة إل ة الهادف ة العشـــــــب انســـــــجاما مـــــــع فلســـــــفة الدبلوماســـــــ
ة  .الشعوب من خالل أدوات شعب

ــــــدول  - ت ــــــد ال ــــــة ل ــــــات  العر عث ــــــتم: ال ــــــم ی ــــــات ل عث ــــــب  وهــــــي  ات ــــــى م لهــــــا إل تحو
ا ز في أفرق اتب أخوة، وهي محدوة ووتتر ة أو م  .شعب

ـــــة  - ث م ـــــة واإلقل مـــــة لـــــد المنظمـــــات الدول ـــــة المق عثـــــات العر مـــــا هـــــو الحـــــال : ال
ــــة لــــد جامعــــة  عثــــة اللیب ــــة فــــي هیئــــة األمــــم المتحــــدة وال ــــة اللیب عثــــة العر ة لل النســــ

ة ل عثة اللیب ذلك ال ة، و ة للطاقة الذرةالدول العر الة الدول  .د الو

אאאאW " فــــن
اســــــــتخدام  ــــــــة بــــــــین شــــــــعوب العــــــــالم  ة والثقاف ة واالقتصــــــــاد اســــــــ إدارة العالقــــــــات الس
قصـــــد توطیـــــد أواصـــــر الـــــود  ة مصـــــعدة  ـــــ أجهـــــزة شـــــعب ة، عـــــن طر الوســــائل الســـــلم

                                                            
، )لیبیا(دراسة مقارنة، منشورات جامعة سبھا : الشعبیة في النظام الجماھیريحسین سعد السني، الدبلوماسیة  ١٢٤
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هــــذا  ١٢٦."وب المختلفــــة وتفــــاد مــــا قــــد یثــــور بینهــــا مــــن خالفــــاتوالتعــــاون بــــین الشــــع
ـــــة  ـــــة إدار ف ة وظ ـــــة الدبلوماســـــ ف ـــــأن الوظ ـــــة  ـــــى وجهـــــة النظرالقائل ـــــد عل ـــــف یؤ التعر
ــــــــه هــــــــي مــــــــن  ــــــــالمعنى المشــــــــار إل ة  التــــــــالي فــــــــإن الدبلوماســــــــ ة و اســــــــ ســــــــت س ول
ة فـــــــــي النظـــــــــام  اختصـــــــــاص اإلدارة وتســـــــــتمد شـــــــــعبیتها مـــــــــن مفهـــــــــوم اإلدارة الشـــــــــعب

لهـــــا ال ـــــى اإلدارة وتحو اشـــــرة عل ـــــة الم مقراط ـــــ الد ـــــى تطبی ـــــدعو إل ـــــذ ی جمـــــاهیر ال
ة مصــــــعدةوتكون  ة تســــــیر بواســــــطة لجــــــان شــــــعب ــــــة إلــــــى إدارة شــــــعب وم مــــــن إدارة ح

ة وخاضعة لرقابتها  ١٢٧.هذه اإلدارة ملزمة بتنفیذ قرارات المؤتمرات الشعب

ة واتخـــــــذت أ   ة الشـــــــعب ـــــــي العصـــــــر الحـــــــدیث تطـــــــورت الدبلوماســـــــ اًال وف شـــــــ
ة  ــــــادل الفــــــرق الراضــــــ ة البینــــــ بونــــــ أنهــــــت أزمــــــة بــــــین (جدیــــــدة مثــــــل ت دبلوماســــــ
ــــــة ــــــات المتحــــــدة األمر ة ) الصــــــین والوال ــــــة والفنــــــون الشــــــعب عثــــــات الثقاف ــــــادل ال وت

فــــة التــــي قــــام . والمعــــارض وغیرهــــا ــــات الســــرعة والكث عض التحر ــــذلك وصــــف الــــ
ــــــر  ، هن ــــــة األســــــب ــــــة األمر ــــــر الخارج ــــــي عواصــــــم الشــــــرق بهــــــا وز ســــــنجر، ف  

الحتـــــواء أزمـــــة  ١٩٧٣عقـــــب حـــــرب ) القـــــاهرة، تـــــل أبیـــــب، عمـــــان ودمشـــــ(األوســـــط 
ة  أنهــــا دبلوماســــ عــــد الحــــرب،  ــــة"مــــا  وهنــــاك . (Shuttle Diplomacy)" ماكو

ة الحدیثـــــة تحـــــدث علـــــى الهـــــامش ولكنهـــــا مهمـــــة فـــــي  ال جدیـــــدة مـــــن الدبلوماســـــ أشـــــ
ـــــة الجلیـــــد بـــــین أطـــــراف األزمـــــة مثـــــل  ة المصـــــعد؛ إذا ة الهـــــاتف ودبلوماســـــ دبلوماســـــ

وهــــي تنطــــو علــــى محادثــــات خــــارج اإلطــــار الرســــمي فتمهــــد لمنــــاخ مالئــــم لتقرــــب 
ة الناعمــــــــة"وفــــــــي العصــــــــر الحــــــــدیث ظهــــــــرت . وجهــــــــات النظــــــــر التــــــــي " الدبلوماســــــــ

ــــة فــــي التعامــــل مــــع دول العــــالم الثالــــث  اســــة الصــــین الخارج عض س وصــــف بهــــا الــــ
ــــــــدة الخاصــــــــة أ ــــــــدا عــــــــن األجن ة عی اســــــــ وهــــــــي موضــــــــوع هــــــــذا  –و الضــــــــغو الس

حث   .ال
  
                                                            

 .٩٧حسین سعد السني، المصدر السابق، المصدر السابق، ص  ١٢٦
 .٩٧المرجع نفسھ، ص  ١٢٧
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אאא 
אאFאE 

ة الناعمة      الدبلوماس أنها تلك التي  ”Soft Diplomacy“قَصـد 
ات الدعم في العالقات  تستخدم مداخل وأسالیب مثل التجارة، االستثمار، واستراتیج

ة الخشنةلكسب األصدقاء والحلفاء في الع مقابل للدبلوماس  الم اإلسالمي والعري، 

“Hard Diplomacy”   ة اق ة أو االست . ,pre-emptive warمثل الحرب الوقائ
ة لكسب حلفاء وأصدقاء في العالم  وقد بدأ استخدام هذا النوع من الدبلوماس

ة ناجحة للحرب في العراق/العري عض أ ١٢٨.اإلسالمي للتوصل لتسو ن لكن یر ال
ة  ة ) الناعمة(هذا النوع من الدبلوماس عد الحرب العالم قد تم استخدامها من قبل 

ة من خالل مشروع مارشال  لدعم الدول المتضررة من الحرب ) نموذج ترومان(الثان
بیرًا آنذاك ا، وقد حققت نجاحا   .في أورا، مثل الیونان وتر

ة الناعمة ال   عها الصین الیوم دبلوماس ة التي تقوم على التي تت هي الدبلوماس
وتزد من قدرة الصین وجهازها الدبلوماسي الضخم  ،استخدام اإلقناع بدًال من اإلكراه

ة  ،المنتشر في شتى أرجاء العالم على جذب اآلخرن عبر وسائل عدیدة ثقاف
ة ة ،خیرة ،اقتصاد ین ،تنمو و ة في أعما، وٕاغاثة الفقراء والمحتاجین والمن ل والمشار

ات ة والقو المتعددة الجنس اسة . المنظمات الدول وُتولي الصین من خالل هذه الس
ة م المساعدات االقتصاد بیرة لالستثمار وتقد ة  ة التي ، أهم وتنفیذ المشارع المجان

ة لخل تواصل مع القواعد الجماهیرة اة الناس في الدول األجنب خاصة في  ،ُتسهل ح
ا المنطقةمما زا، دول شرق آس ة  ،د من تأثیرها  من منطل وقاعدة جعل التنم

ل  ش ة  ط والجوار والمنطقة والدول النام ة أكثر فائدة لدول المح ة الذات الصین

                                                            

١٢٨ Human Events,  powerful conservative voices, March ٢٠١٣ ,٣ 
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ة  ١٢٩.عام استها الخارج اسب في س ة توزع الم وأقدمت على ، تبنت الصین إستراتیج
ة تعاون وصداقة مع دول  ع على اتفاق التوق ة  ادرات فعل ا م ا، شرق آس  ،ودول أفرق

ة الناعمة على  اسة الدبلوماس اسب وس ة توزع الم ة وتشمل إستراتیج والدول العر
ة لالستثمار في الخارج  ات الصین ع الشر وتقلیل المخاوف من نمو االقتصاد ، تشج

ع القدوم للصین لغرض الدراسة والتدرب واإلطالع على التجرة ، الصیني وتشج
ة اسة من ، وفتح األسواق أمام منتجات هذه الدول ،الصین وعززت هذه الس

ة ة والدول م ة الناعمة في دور الصین في حل النزاعات اإلقل    .الدبلوماس
؛אא:  

١K אאאW 
ع أنحاء العالمقوم المسئولون الصینی ، ون بزارات وجوالت وٕارسال الوفود لجم

عوث الخاص ( واعتمدت الصین في السنوات األخیرة إرسال  الدائم إلى المناط ) الم
ا  ،الساخنة في العالم عوث الصیني الدائم في أفرق عوث الصیني ، مثل الم والم

حرص على زار  ة السالم في الشرق األوسط الذ  ة المنطقة بین فترة الخاص لعمل
  ١٣٠.وأخر 

عوثین الرسمیین إلى تعزز دور    ة الزارات وٕارسال الوفود والم وتهدف دبلوماس
ة ودور الصین الخارجي ة الصین وقد نجحت الصین في تغییر مواقف ، الدبلوماس

ا الساخنة في العالم  وفتحت ، الكثیر من دول العالم وقادتها تجاه الكثیر من القضا
آفاق جدیدة أمام الصین في " الصین هنا " ة الزارات التي تحمل شعار دبلوماس

ة  ة وفتح المزد من األسواق أمام المنتجات الصین ألن لغة ومصلحة ، العالقات الدول
عوثین ة الزارات والوفود والم ادل المنافع تعتبر جوهر دبلوماس   ١٣١.السوق وت

  
                                                            

راجع موق المركز على (، ٢٢/١٢/٢٠١٢دیاب اللوح، الدبلوماسیة في الصین، المركز العربي للمعلومات، بكین،  ١٢٩
 ).الشبكة الدولیة

 ٢٢/١٢/٢٠١٢ت، بكین، دیاب اللوح، الدبلوماسیة في الصین، المركز العربي للمعلوما ١٣٠
 

 .المرجع نفسھ ١٣١
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٢K אW 
ة تحرص الصین على الم   ة والعالم م ة العظمى من القمم اإلقل ة في أعمال الغالب شار

اتها الستضافة القمم ، التي تعقد سواء داخل الصین أو خارجها ان وتوظف ُجلَّ إم
ة ة والمتعددة في العدید من المدن الصین وتهدف الصین من وراء الحضور ، الثنائ

ة في أعمال القمم تعزز التواصل وتعمی أ واصر الصداقة وتوطید العالقات والمشار
ة افة المجاالت مع دول وشعوب ، الثنائ ادل المنافع في  ادل وت ة الت ودفع عمل
تبنى ، العالم ة و ا سلم حمل نوا الصین على أنها شرك ذو فائدة  والتعرف 

ادلة، فلقد صار الحضور الدبلوماسي  اسب والمنفعة المت ع الم ة توس إستراتیج
ث ة والنشاطات متعددة األطرافالصیني م ة والدول م    ١٣٢.فًا في المؤتمرات اإلقل

٣. אW   یوجد في الصین عشرات المالیین من المواطنین الصینیین
اد مستمر ومضطرد، ومنهم  ة اإلنترنت وهذا العدد في ازد ستخدمون ش الذین 

عمل ا ة جهات وأفراد مؤثرن في الرأ العام الصیني ، و لمسئولین في وزارة الخارج
ة اإلنترنت، وتتعم هذه الحوارات أكثر فأكثر  م حوارات عبر ش ة على تنظ الصین
ة وتتعم  ة والدبلوماس اس الشؤون الس ة  ات والدوائر المعن ة المنتد من خالل مشار

ة ة والنشاطات الدبلوماس اس   ١٣٣.في أدق التفاصیل للمواقف الس
٤K אאW 

مة  ة قد ة الخط الساخن، هي دبلوماس ة بین  –دبلوماس المات الهاتف جدیدة، فالم
ة مع نظرائهم في العالم  ة والقادة في الدولة الصین ة الصین المسئولین في وزارة الخارج

ة وزادت من ة  أتت بنتائج فعل ة الصین ة الدبلوماس ة وفعال   ١٣٤.حیو
٥K אאW 

ة ، ومن أهم الدب ة الصین حت جزءًا هامًا من الدبلوماس ة أص ة االقتصاد لوماس
ة ، وتعبید الطر أمامها  ة االقتصاد ة مالئمة للتنم ة ودول م مهامها خل بیئة إقل

                                                            
 .دیاب اللوح، المرجع السابق ١٣٢
 .المرجع نفسھ ١٣٣
 ٢٠/١٢/٢٠١٢دیاب اللوح، المركز العربي للمعلومات، بكین،  ١٣٤
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افة ، وساهمت  ادلة مع دول العالم  لتعزز التعاون القائم على أساس المنفعة المت
ة مساهمة ة االقتصاد ة ، وتعزز التعاون  الدبلوماس ة الوطن فعالة في دفع التنم

ة  حت الدبلوماس ادل التجار واالقتصاد واالستثمار مع العالم ، وأص والت
ة مع الدول  اس ادالت الس ة والت م عمل السفارات الصین ة من صم االقتصاد

  ١٣٥.األخر 
٦K אW 

ة الشعب المحور األساسي والهدف ل دبلوماس ة،  تش ة الصین سي للدبلوماس الرئ
ل نشاطاته  فمصالح الشعب تراف لك دبلوماسي صیني في حله وترحاله وفي 
افة خارج الصین،  ة للمواطنین الصینیین  ة الحقوق الشرع ة ورعا وأعماله، لحما
ة ممتلكاتهم، ومد ید العون  والسهر على أمنهم وسالمتهم ومعالجة مشاكلهم وحما

  .ي حالة تعرضهم للحوادث الخطرةالعاجلة لهم ف
ة  ة الصداقة للشعب الصیني مع شعوب العالم دورًا فعاًال ونشطًا في تنم وتلعب جمع
ة الشعب الصیني إذ ترطها عالقات  ارة عن وزارة خارج ة الشعب، وهي ع دبلوماس
ة، وفي قة مع مئات األجسام المشابهة في العالم ، وخاصة في الدول العر  تعاون عم

ة  ة الصداقة الفلسطین ة التي تأسست عام  –فلسطین مع جمع م ، حیث ١٩٩٥الصین
ة  ات الصداقة العر عة لجمع ة في مدینة –تم عقد الدورة الرا ا (   الصین ) ننغش

م في سبتمبر  ة الح ة الصداقة للشعب الصیني مع ٢٠١٢الذات م ، وتشرف جمع
ة ومدن العالمشعوب العالم على إقامة التوأمة بین المد   ١٣٦.ن الصین

٧K אFWאאWE 
ة نساء السفراء العرب المعتمدین لد الصین بدور دبلوماسي نشط، حیث    تقوم جمع

عملن على مد جسور التعاون مع  الت السفراء اللواتي  ینظم هذا اإلطار نشاطات عق
ة وخاصة إتحاد ال تعاون هذا اإلطارالكثیر من الجهات الصین مع   مرأة في الصین، و

                                                            
 .المصدر نفسھ ١٣٥
 ٣٦٣٥\PRS\٢٠١٢ :No ٢٠١٢\١٢\٢٢منشورات وزارة الخارجیة الصینیة،  ١٣٦
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اسم الوزارة على الكثیر من األعمال  ة الصیني التي تشرف  زوجة وزر الخارج
ة، وتمثل فلسطین في هذه  ع ا الكوارث الطب الخیرة لدعم فقراء الصین وضحا
ة نساء السفراء العرب تترأسها  األنشطة عقیلة سفیر دولة فلسطین لد الصین، جمع

جة عمید السلك الدبلوماسي العري أو أقدم نساء السفراء وله أمینة سر وأمینة زو 
عتبر هذا اإلطار ردیف  عقد اجتماعات دورة، وله محضر اجتماع ، و صندوق و

ین   ١٣٧.لمجلس السفراء العرب في 
٨K אאאאאאW 
ة العدید من الدبلوماسیین ستضیف معهد التدرب الدبلو    ة الصین ماسي لوزارة الخارج

ة إدارتها للعالقات  ف ة و ة الصین العرب واألجانب للتدرب والتعرف على الدبلوماس
ة وٕاتاحة الفرصة لهؤالء المتدرین للقاء السفراء والدبلوماسیین  ة والدبلوماس الدول

ة القدامى الذین عملوا في السلك الدبلوماسي الصین ة الصین ي في وزارة الخارج
ة في العالم ات الصین وتشارك فلسطین في نشاطات هذا المعهد ، والسفارات والقنصل

از حیث تشارك فلسطین في الدورات المتعددة التي تضم دبلوماسیین من عدة ، امت
ین ، دول صل عدد المشار وفي دورات خاصة للدبلوماسیین الفلسطینیین والتي قد 

ة هذا ، عشرن فیها إلى ان لي الشرف أن ألقي محاضرة ذات مرة أمام طل ولقد 
ة واسعة في الشأن  اس ات مختلفة والذین أبدوا معرفة س المعهد وهم من جنس

ة ة الفلسطین م بدرجة سفیر، الفلسطیني والقض رأس هذا المعهد دبلوماسي قد وله ، و
منح المعهد شهادة في ، برةمجلس إدارة من الدبلوماسیین القدامى من أصحاب الخ و

ة ة والدبلوماس اس   ١٣٨.العلوم الس
لها ة في الصین لها خصوصیتها المختلفة مراعاة لظروف الدولة وه ، والدبلوماس

م سلوك وممارسة وأداء الدبلوماسیین لمهامهم قد تتطاب مع  وهناك قوانین عامة تح
ة لها عالقة ، دول أخر وقد تختلف اسات إجرائ اة وهي س األمن الدبلوماسي وح

                                                            
 .المصدر نفسھ ١٣٧
 .صینیة، المصدرالسابقمنشورات وزارة الخارجیة ال ١٣٨



٧٧ 
 

هم في هذا البلد الكبیر  ة التعامل معهم لتسهیل إقامتهم وتأمین تحر ف الدبلوماسیین و
بیرة من مختلف دول العالم ات  ه جال م ف ق ًا والذ  تمَّ توظیف  ١٣٩.الممتد جغراف

ة الصین اسة الخارج ة العامة المتكاملة النشطة لخدمة الس ة الصین ة الدبلوماس
ة  ة السلم العالمي ، المستقلة –السلم ة هو حما ة الصین اسة الخارج إذ أن هدف الس

التعاون مع مختلف الدول  ة جادة  ة ، وأبدت الصین رغ ة المشتر ودفع التنم
ة العالمیین إلى األمام ة للسالم والتنم ة السام ة ، والشعوب في دفع القض وحما

شرة برمتها ة لل ة المتعددة في وئام، المصالح المشتر ش القو القطب ، ودفع تعا
ة لتحقی ، والمحافظة على استقرار المجتمع الدولي ر العولمة االقتصاد وتطو

ة المصالح ة من ، االزدهار المشترك وتنم ین مختلف الدول وخاصة الدول النام وتم
ة لهذا البلد أو عیدًا عن فرض اإلرادة الذات، االستفادة من هذا المناخ الدولي العام

ة المتعددة ، ذاك البلد على اآلخرن ة في النشاطات الدبلوماس وتواصل الصین المشار
ة ، الجوانب و تلعب دورًا أكثر تأثیرًا في األمم المتحدة وسائر المنظمات الدول
ة م ة حقوقها ومصالحها العادلة، واإلقل ة في حما د الصین الدول النام وتساند ، وتؤ
ة الحقوق والمطالب العادلة للشعب الفلسطیني في األمم المتحدة الدبلوم ة الصین اس

ت إلى جانب قرار اعتماد فلسطین  ان آخرها التصو افة والتي  ة  والمنظمات الدول
صفة مراقب غیر عضو في األمم المتحدة في  انت ، م٢٩/١١/٢٠١٢دولة  ودائمًا 
ةالصین تقف إلى جانب الشعب الفلسطیني في الم ة .١٤٠.ؤسسات الدول الدبلوماس

ة المرتكزة على هذا الزخم الشعبي لجماهیر الصین، والقائمة على فن الحوار   الصین
مة لألمة  ة العظ ة واالقتصاد اس ل هذه القوة الس والتشاور والتفاهم، والمستندة على 

ة المرموقة وتل ة والدول م انة اإلقل ة، جعلها الیوم تتبوأ هذه الم عب هذا الدور الصین
ة العرقة التي عمرها أكثر من  ة، والثقافة الصین الفعال والمؤثر في الشؤون الدول

ة ة الصین مة للدبلوماس ة الح مثا انت والزالت    ١٤١.خمسة اآلالف عام 
                                                            

 .المصدر نفسھ ١٣٩
 .دیاب اللوح، المركز العري للمعلومات، بكین، المصدر السایق ١٤٠
 .دیاب اللوح، المصدر السابق ١٤١
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٩K אאW 
م على الوضع الدولي والمتغیرات التي حدثت وما زالت تحدث في    إن الدقة في الح

مة الرزنةالعا ة الح اس توجه هذه ، لم تتطلب من الصین تبني الدبلوماس لمعرفة وق
ة التعامل معها ف اسي والدبلوماسي من أجل ، المتغیرات و ل دلیل للعمل الس وأن تش

ل ة واستقرارها على المد الطو ة االقتصاد ل التنم ومن أجل خل حالة ، تسرع تحو
نا ون قادرًا على من االستقرار االجتماعي و ء مجتمع متكامل خالي من الفجوات 
انة أمنه االقتصاد واالجتماعي، االنفتاح مع العالم الخارجي وأن ، وقادرًا على ص

ة في الصین ع االستثمارات األجنب اسة االنفتاح على العالم وتشج ًا من س ، یتأثر إیجا
مة في التعامل مع حتاج إلى المزد من إعمال الح دول وجماهیر العالم التي  وهذا 

ل ما هو أجنبي قادم من  ل ما هو غرب و لها إحساس خاص في التعاطي مع 
الد ة  ١٤٢.خارج ال ة الصین غي على الدبلوماس أنه ین ة تشدد  والزالت أوسا صین

ة ة المحل حتاج ، مواصلة احترام وخدمة التنم من منطل أن العمل الدبلوماسي الجید 
ةإلى تنفیذ مفه ة العلم ة، وم التنم ة السلم   .والتنم

   

                                                            
 .المصدر السابق نفسھ ١٤٢
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ان الصین حوالي  انها في ١,٣یبلغ عدد س توقع أن یبلغ عدد س ار، و مل

مع مالحظة أن األسرة في الصین ال ) ١,٤٤٨,٤٤٧,١٤٩(حوالي  ٢٠٢٥العام 
طفلین لكل أسرة غیر أنه ١٤٣.ُسمح لها بإنجاب أكثر من طفل . في وقت الح ُسمح 

ة  ان الكرة األرض شرة هائلة في العالم فهي تعادل ُخمس س تلة  وتشّل الصین 
اً  ة صاعدة لكنها ما زالت تتواضع بتصنیف . تقر ة وصناع ضًا قوة اقتصاد وهي أ

ة    .(developing countries)نفسها ضمن مجموعة الدول النام
ة  ة، والذ  غیر المسبوق عبر األعوام الثالثینصعود الصین ل نس الماض

ة الثالثة في العالم  أ المؤسسات -جعل منها القوة االقتصاد ة  ما تتن االقتصاد
قوة ة  ات المتحدة األمر أن الصین سوف تتجاوز الوال ة  حلول  العالم ة  اقتصاد

ا - ٢٠٢٧عام  احثون والخبراء  عي أن ینشغل ال حث عنان من الطب العوامل  ل
ه احثون في هذا الصدد إل. التي أسهمت ف ة ىشیر ال  اإلصالحات االقتصاد

م الصیني التارخي،  ة التي أدخلها الزع نج غدین'واألیدیولوج  ، والتي حرر بها'تشاو
ة، مما رفع  ة وجعلها قبلة االستثمارات العالم  ملیون صیني من ٢٠٠الطاقات الصین

عها الحزب ىالفقر، وٕال  مستو  مة التي ات اسة الح ة والس شرة الصین  القوة ال
ل ساهم في تفاد أخطاء  ش ة،  الشیوعي الصیني في تنفیذ اإلصالحات االقتصاد

اره ىاإلصالح التي قادها جوراتشوف في االتحاد السوفیتي، والتي أدت إل تجرة . انه
ان ة،  ما  ة الصین اسة الخارج ع السلمي لصعود ألسلوب إدارة الس وتأكید الطا

                                                            
١٤٣ The C.I.A Fact book ,  Encyclopedia, القطب الدولي الجدید، كراسة : خالد حسین، الصین:  في .٢٠٠٥

  .١، ص ٢٠٠٧مركز السودان للبحوث والدراسات االستراتیجیة، : ، الخرطوم)١ رقم(استراتیجیة 
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ة الصین ة والدول م م هذا ،واالبتعاد عن المواجهات اإلقل ضا في تدع  دور أ
م  ١٤٤.الصعود احث ضرورة تقد یف تم هذا الصعود، یر ال لكن قبل النظر في 

ة مختصرة لتارخ هذه القوة العظمى الجدیدة   .خلف
  

                                                            
مركز االھرام : ، القاھرة)١٨١(السید أمین شلبي، دور أفریقیا في صعود الصین، مجلة السیاسة الدولیة، العدد . د ١٤٤

 . ٢٠١٠للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، یولیو 
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عود للعام قول المؤر  الد،   لكن یر  ٢٢٠٠خون أن تارخ الصین  قبل الم
عود ألكثر من  عض اآلخر منهم أن تارخ حضارتها  الد ٦٠٠٠ال وهي . قبل الم

وُتعد حضارة الصین من أقدم الحضارات في . بذلك تمثل أكثر مناط العالم عراقة
ل أسرة مالكة فیها في سنة وظهرت أو  ٤٠٠٠العالم، فقد ُوِجدت المدن في الصین قبل 

الد ٢٠٧٠العام    ١٤٥.قبل الم
ة في الشرق مع . م.ق٢٢١في الفترة من عام  تزامنت اإلمبراطورة الصین

ة في الغرب ة تتفوق على . االمبراطورة الرومان انت اإلمبراطورة الصین و
ات الحدید وتملك االقتصاد األكثر إن ة وتقن ة الزراع ةإمبراطورة روما في التقن . تاج

انت روما تستورد الحرر من  اشرة بین االمبراطورتین وٕان  لم تكن هناك عالقات م
  ١٤٦.الصین مقابل الذهب عن طر الوسطاء

 ، ا في عصور االنحطا من القرن السادس حتى القرن التاسع عاشت أورو
حت دون منافس من أكثر حضارات العالم  س ذلك نهضت الصین وأص وعلى ع

اً  ا تتقدم الصفوف تقدما ورق ع عشر عندما بدأت أورو في فترة . حتى القرن السا
ا والعالم العري ا وآس حت مدینة . االزدهار أنشأت الصین عالقات مع أورو وأص

ات من األتراك والفرس والعرب والكشمیرین  شانجان حاضرة العالم، وضمت جال
مها. والهنود شر بتعال ان ت ع األد انت جم ة البوذ: و ة والزرادشت ة واإلسالم والمانو

ة ح ة والمس ة العصر الذهبي لفن العمارة والرسم . والیهود ما شهدت الثقافة الصین
ِعر قى والشِّ   ١٤٧.والموس

                                                            
: ، في٢٠٠٨مركز دراسات المستقبل، أغسطس : السودانیة، الخرطوم/صینیةرشیدة الحاج بشیر، ملف العالقات ال ١٤٥

 .٣خالد حسین، المصدر السابق، ص / د
عودة قوة عالمیة، ترجمة سامي شمعون، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة، : كونراد زایتسن الصین٤

  ٢٠، ص ٢٠٠٣أبو ظبي، 
 

 .٢٢ – ٢١كونراد، المرجع السابق، ص  ١٤٧
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عة من القلب  ة النا وفي هذه الفترة من االزدهار بلغت الثقافة الكونفوش
ة التي ًا مذهب النخ ا وروح حت عقل اة  الصیني ذروة المجد وأص بدأت تخطط للح

ة القرن التاسع عشر . في الصین لمدة ألف عام، تقوم علیها الدولة والمجتمع حتى نها
ة  في "وفي هذه الفترة  ات الكونفوش عت الكتا اعة والورق فط . مجلداً  ١٣٠ُعرفت الط

اعة وٕاصدار الكتب اعة الورق والط ومن الصین عرف العالم . ومن الصین ُعرفت ط
ارود وتطورت الزراعة بإنتاج المحارث والبذرة المحسنةالبوصلة و  وأنتجت الصین . ال

أنواعه وتطورت صناعة السفن وطورت صناعة السالح ل هذه المجاالت . الحدید  و
ا ًا من أورو   ١٤٨."عرفتها الصین قبل ألف عام تقر

م  ة تتجلى في سور الصین العظ عض أن عظمة الحضارة الصین یر ال
والذ ُقال إن المواد التي ُبني بها السور  ٢١٠ -٢٢٨ییده بین عامي الذ تم تش

ة ارتفاع خمسة أمتار یلتف حول الكرة األرض وتوجد في الصین . تكفي لبناء جدار 
ة فمنها أعلى قمة في العالم  ع فرست(مدلوالت العظمة الطب ان في ) إ وشالالت ده

هوف ُتعتبر من  توانفشي، وهي ثاني أكبر شالالت عابرة للحدود في العالم، وفیها 
هوف العالم وأعجبها حیرة . أكبر   ١٣٧٤التي ترتفع حوالي ) اناس(وفي الصین 

حر وهي األجمل في العالم ان الذ یتكون من . قدما فوق سطح ال وفیها جبل تشانف
ة، وهو األروع في العالم   ١٤٩.األحجار الزجاج
یز خان في العام  م أجنبي تشهده الصین والذ  أول ١٢٢٤ُعد عهد جن ح

انها عّطل تطور ع س ح جم املها وذ ادة مدن  انت نتیجته إ عد . الصین، حیث  و
م المغول بدأت الصین تنهض من جدید ولكنها بدأت تتراجع من جدید  التحرر من ح

رًا وتحولت في القرن التاسع عشر إلى واحدة من أفقر بلدان العالم ًا وعس   ١٥٠.تقن
ز االقتصاد العالمي وتحمل بذور انت  ع عشر مر الصین حتى القرن السا

ة . الثورة في داخلها وتآمر علیها الغرب وانتصر علیها في حرب األفیون الالأخالق
                                                            

 .٢٢المرجع نفسھ، ص  ١٤٨
 .كونراد، المرجع السابق نفسھ ١٤٩
القطب الدولي الجدید، : خالد حسین، الصین: في. ٣/٢/٢٠٠٧، الخرطوم، )٤٤٢٤(توفیق عبد الرحیم منصور، مقال بجریدة أخبار الیوم، العدد ١٥٠

 .٢المصدر السابق، ص 
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شع صور التدمیر االجتماعي واالضطهاد للشعب الصیني،  التي مارس فیها الغرب أ
تبوا عند مداخل واعتاد األورو). عاهرة الشرق (وأطلقوا على شنغها  یون أن 

.ممنوع دخول الصینیین والكالب"شنغها  هذا اإلذالل واالضطهاد لم ینسه  ١٥١"
رامتهم سعون دوما السترداد  حوا  انت حرب . الصینیون واستقر في ذاكرتهم فأص و

ان ١٨٤٠األفیون في العام  ا ا وال ا وفرنسا وروس ة أمر ا ومشار ادة برطان . ق
ان غوردون  ووقعت معاهدة . اشا الذ ُقتل في الخرطوم أحد قواد تلك الحربو

ة    ١٥٢.المهزوم مع الصین والتي جرحت الكرامة الصین
افحة األفیون وتجاره وخاصة اإلنجلیز،  عندما بدأ االمبراطور الصیني م
ل سهوله من دحر  ن األسطول اإلنجلیز  أعلنت لندن الحرب على الصین وتم

ة ا אאאאلمخدرة والمدمرة الجیوش الصین
١٨٤٢אW 
ا العظمى .١ ونج لبرطان  .تتنازل الصین عن جزرة هونج 

ضات للحرب ٢١تتعهد الصین بدفع  .٢  .ملیون دوالر فضي تعو

ة الكبیرة .٣  .تتعهد الصین بإلغاء احتكارات المتاجر الصین

ة عادلة تتعهد ا .٤ ع الصادرات والواردات رسومًا جمر أن تفرض على جم لصین 
 ١٥٣.منخفضة وموحدة

ه مستعمرة تحت نظام اقطاعي حتى  عد ذلك التارخ تحولت الصین إلى دولة ش
ات صن ١٩١١عام  ه الثورة التي قادها صون   ١٩٢١وفي عام . حیث أطاحت 

  ١٥٤.ى االستقاللتأسس الحزب الشیوعي الصیني الذ قاد الثورة حت
ین في عام  ة ١٩٤٩دخل الحزب الصیني  وتم إعالن جمهورة الصین الشعب

ر من العام نفسه ة . في أكتو س ة المار تبنى الحزب الشیوعي الصیني اآلیدیولوج
                                                            

الدولة ) محرر(سمیر أمین :  في. صر العولمةشوقي جالل، الصین وكوریا الجنوبیة، التجربة والمواجھة في ع ١٥١
 .٢٣٦، ص ٢٠٠٤الوطنیة وتحدیات العولمة، مكتبة مدبولي، القاھرة، 

 .٢خالد حسین، المرجع السابق، ص  ١٥٢
  .٢خالد حسین، المصدر السابق، ص: رشیدة الحاج بشیر، المصدر السابق، في ١٥٣
  .٣خالد حسین، المصدر السابق، ص  ١٥٤
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قات والفئات  بیرًا من مختلف الط ة متخذا المنهج الجبهو الذ حشد له عددا  اللینین
ادة الثورةوالقطاعات والمدنیین وال ا إلى جنب مع الق رین جن وقد انصهروا . عس

س  ار الرئ ة المتحدة معبرًا عن أف عا في الخط العام تحت مظلة الجبهة الوطن جم
ة معتمدا على جناحها المعني  ماو تسي تونج الذ تبنى فلسفة الحضارة الكنوفوش

ة اس ة والس ة المجتمع ة وسط بی"مع نظام اقتصاد  ١٥٥.الفعال ة التقلید ن الرأسمال
ة على السواء ة وغر م آسیو ق ة و ة التقلید   ١٥٦."واالشتراك

ة المثل الصیني الذ  اعتمدت الصین في نهضتها على ثقافتها وتراثها مستوح
ك: "قول قدم ، متفاعلة مع ثقافات وحضارات "أعبر النهر وأنت تتلمس األحجار 

. ة لمدة قرنین من الفوضى والتخلف والقهرمتعددة عبر آالف السنین، ومهانة ومرار 
الترو وعدم التسرع في  ، تمیزت  ز ط المر ان نتاج ذلك أرعة عقود من التخط ف
س  ة أن الوجود القومي ل طر غیر ممهد، مدر اتخاذ القرار عندما یتعل األمر 

ر التارخ فقط، بل التارخ والعقل الراهن على مستو العصر حتى یتحق العبو 
ر    ١٥٧.الحضار والتقني والف

  

                                                            
، )١٦١(الصعود السلمي في عالم متعدد األقطاب، مجلة السیاسة الدولیة، العدد : ، نضة الصینأنور عبد الملك/ د ١٥٥

 .٢٢، ص ٢٠٠٥مركز األھرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، یولیو : القاھرة
 .٢٣٩شوقي جالل، المصدر السابق، ص  ١٥٦
 .٣٤٠شوقي، المرجع السابق، ص  ١٥٧
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אא 
אא 

ر  اسي للشعب الصیني"أعلن  ١٩٤٩في أكتو الذ " المؤتمر االستشار الس
ام  ه الشیوعیون، ق طر عل ة"س ار أن نظام " جمهورة الصین الشعب على اعت

ة"الجمهورة هو  ة التي تسب االشتراك حسب ما قاله ماو تسي ١٥٨"المرحلة التارخ  ،
ین  اله هو یدخل  تونغ في خطاب ألقاه وسط نحو ملیون صیني حضروا الستق

  .فاتحاً 
م ماو إلى  م الصین خالل فترة ح م  ٢٢تم تقس م ذات ح مقاطعة، وخمسة أقال

ین وشنغها زة، هما  عتین لإلدارة المر اعتمدت الجمهورة  ١٥٩.ذاتي، ومدینتین تا
ًا في عام الجدیدة أول  الد وتم إقراره رسم ، حیث تكونت ١٩٥٤دستور متكوب لل

ومة(المجلس الوطني لنواب الشعب، مجلس الدولة : مؤسسات الدولة من ، )أ الح
ة ه القوات  ١٦٠.والمحاكم الشعب ان الحزب الشیوعي هو أقو أجهزة الدولة، تل ًا  وعمل

  ١٦١.المسلحة
ة األحزاب ١٩٢١تأسس الحزب الشیوعي الصیني في عام  ق ، وقد تمیز عن 

عد األممي عد الوطني قبل ال یزه على ال ة في العالم بتر وحول هذه  ١٦٢.الشیوع
عد قلیل من وصول الشیوعیین الصینیین  المسألة تمحور الخالف الصیني السوفیتي 

قوة ثورة وقد ظل ماو حتى وفاته في عام . إلى السلطة معتمدین على الفالحین 
ل ر  ١٩٧٦ ة، حتى برغم الخروج على " أسطورة"مزًا لـ ش جمهورة الصین الشعب

ة الحدیثة، التي  ة لرحیله، ألنه صانع النهضة الصین اره في المراحل التال ثیر من أف

                                                            
ھدى میتكیس وخدیجة عرفة دمحم : الصیني في ظل ماوتسي تونغ، في دمحم نعمان جالل، التطور السیاسي ١٥٨

 .١٠، ص ٢٠٠٦، ١، الصعود الصیني، مركز الدراسات اآلسیویة، جامعة القاھرة، ط)محررتان(
من الالنموذج التنموي إلى المصاحبة الحضاریة، اإلمارات العربیة : سامر خیر أحمد، العرب ومستقبل الصین ١٥٩

  .٤٣، ص ٢٠٠٩نشر والتوزیع، ومؤسسة دمحم بن راشد آل مكتوم، أبو ظبي، دبي، بیروت، ثقافة لل: المتحدة
 .١٠دمحم نعمان جالل، المرجع السابق، ص  ١٦٠
 .٤٣سامر خیر أحمد، المرجع السابق، ص  ١٦١
  .١٢دمحم نعمان جالل، المرجع السابق، ص  ١٦٢
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انت دولة  عد أن  انتها في العالم،  بر لها أهمیتها وم قادت الصین لتكون دولة 
رة من    ١٦٣.ل صوبتحت االحتالل تتلقى الهزائم العس

ة مرنة  أیدیولوج ل  –اتسم ماو  حسب خصائص  ًا  أ قابلة للتعدیل نسب
ة. مرحلة اس س ذلك على آرائه الس ه المثل في هذا المجال أنه . وانع ومما ُضرب 

ة وهو  ض إیجارات األراضي الزراع س الجمهورة إلى تخف دعا في مرحلة ما قبل تأس
ه تأیید الفالحی " اإلصالح الزراعي"ن، لكنه حین وصل السلطة طب األمر الذ أكس

ه على األراضي والمحاصیل، على حساب الفالحین موج طرت الدولة  ، ١٦٤الذ س
انت موجودة في الصین لتصیر  ٧٤٠حین أعاد توزع  ة  ة زراع ألف جمع

ة) ٢٦٤٢٥(   .، بدعو السعي لزادة االنتاج الزراعي١٦٥ومونة زراع
فعل الحروب التي دارت أقام ماو جمهورة الص ة على اقتصاد محّطم،  ین الشعب

اني، ثم ضد  ا ع االقطاعي في الحرب " الحزب الوطني"أوًال ضد االحتالل ال ذ الطا
الد طرة الشیوعیین على ال س ة التي انتهت  ة . األهل وألن الصین ظلت دولة زراع

ًا، فقد لجأ ماو إلى  ات في  ، على أساس"اإلصالح الزراعي"تارخ م ونزع الملك التأم
ما فعله السوفیت ز شبیهة  ط مر ة تخط ة في السنوات الخمس . عمل أدت هذه العمل

ن االقتصاد الصیني، إذ ارتفع الناتج اإلجمالي من  ار یوان في  ٢٧األولى إلى تحسُّ مل
ار یوان في عام  ٦٥إلى  ١٩٥٢عام  وهو ارتفاع شمل مختلف  ١٩٥٧١٦٦مل

ما فیها اإلنتاج الزراعيقطاعات اإلنتاج طرة . ،  استطاعت الجمهورة الجدیدة الس
ل االستثمارات وتوفیر  على التضخم في تلك المرحلة، ونظمت الضرائب، وقامت بتمو

  ١٦٧.فرص عمل جدیدة وزادة األجور
الد بین أواخر  طرت على ال ة أعاقتها حالة من الجفاف س لكن هذه العمل

ة، الخمسینات وأوائل الستینا ات الزراعة، مثل قلة األسمدة الزراع ان ت، وضعف ام
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الء الدولة على محاصیل الكومونات، وهو ما جعل الفالحین یتهرون  فضًال عن است
الموظفین؛ یؤدون ١٦٨من تورد محاصیلهم، أو یتراخون في العمل اتوا  عد أن   ،

ون على الدولة توفیر مستلزم ما  اة لهمعملهم في أوقات محددة فقط، ف . ات الح
ستفد من  ة هي أن الفالح الصیني لم  الجدیدة، " اإلصالحات"لكن النتیجة النهائ

ة ًا على تطور االقتصاد الصیني في المراحل التال س ذلك سلب   ١٦٩.وانع
ات النظام  ٣-٢أما في مجال الصناعة فقد تضاعف اإلنتاج نحو  مرات بین بدا

عد أن تم الت١٩٦٦الجدید، والعام  یز على الصناعات الثقیلة، مثل صناعة ،  ر
ارات والمعدات الثقیلة والتعدین والمناجم ومعدات تولید الكهراء وصهر  الطائرات والس

قة ق ما في ذلك ١٧٠المعادن والصناعات الد بیرًا من المصانع،  ، فأنشأت الدولة عددًا 
عیدة م ال   .األقال

س ضًا بإحراز تقدم علمي،  مًا من اهتم الشیوعیون أ ه الصین قد تعید ما ُعرفت 
لذلك، سعوا الستقطاب العلماء الخبراء الصینیین . نهضة حضارة وابتكارات فردة

حاث  مین في الخارج، وتوفیر المناخ العلمي المالئم، فأنشأوا العدید من مراكز األ المق
ح لد الصین  م والمدن، حتى أص ة في مختلف األقال ة والصناع في التكنولوج

عمل بها أكثر  ٨٤٠منتصف الخمسینات نحو  حث العلمي والتكنولوجي،  مؤسسة لل
ان في الماضي عدد المعاهد ال یتجاوز  ٤٠٠من  عد أن  معهد  ٤٠ألف شخص، 

عمل بها  احث فقط، حین تولى  ٥٠٠ألف شخص، منهم  ٥٠حث علمي، 
  ١٩٤٩.١٧١الشیوعیون السلطة في عام 

ر  توالى هذا التقدم العلمي في بتفجیر أول ١٩٦٤الصین حتى نجحت في أكتو
ة في مایو من العام التالي، فتحولت إلى قوة  ة، تلتها القنبلة الثان ة صین قنبلة نوو

ة منذ ذلك التارخ ر التكنولوجي مجاالت التسلح والزراعة والصناعة . نوو شمل التطو
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ة المدروسة التي عرفتها ال. والفضاء م اسة التعل فضل الس صین في تلك الفترة و
ة المتعلمین من الصینیین من  % ٨٠، إلى ١٩٤٩فقط في العام % ٢٠ارتفعت نس

  ١٩٧٦.١٧٢في عام 
الد فارتفع متوسط األعمار وانخفضت  ة في ال ذلك تحسنت األوضاع الصح

ان، فارتفع بین عامي  ات، ما أد إلى زادة عدد الس من  ١٩٧٦و  ١٩٤٩الوف
وأصدرالنظام الجدید قوانین للمساواة بین الرجل والمرأة . ملیون نسمة ٩٣٣إلى  ٥٤١

اسي والعام م والنشا الس وعمل النظام الشیوعي على صهر . في العمل والتعل
م أو  ة لألقال ادته، مقاومًا أ نزعة استقالل المجتمع الصیني في إطار واحد تحت ق

ضًا على التراث الثقافي لألقل ات؛ ومع ذلك حافظ أ م األقل عض األقال ات، ومنح 
  ١٧٣.عض اإلستقالل اإلدار 

طه  انت سائدة في مح ة التي  الظروف الدول ر الصین  تأثر مشروع ماو لتطو
رن الرأسمالي  اردة بین المعس الحرب ال الجغرافي، وفي العالم، خاصة ما یتصل 

ًا للصین، لكن االحتكاك الع. واالشتراكي ان خصمًا تارخ ا ر ما ظلت ال س
ة ة الثان ان في الحرب العالم ا ان توقف منذ هزمة ال اشر بین الطرفین  وفي . الم

ات  ١٩٥٠العام  عد تدخل الوال التهدید  اندلعت الحرب الكورة، فشعرت الصین 
رًا لصالح الشمالیین،  ة، ما جعلها تتدخل عس ورا الجنو ة لصالح  المتحدة األمر

ة  ٧٠٠لف و أ ٢٥٠إذ أرسلت ما بین  ورا الجنو ألف جند لمهاجمة قوات 
یین ي آیزنهاور . ١٧٤وحلفائها األمر س األمر وقد نجحت في ذلك، وهو ما دفع الرئ

ة، فانتهت الحرب في العام  استعمال األسلحة النوو اتفاق هدنة بین  ١٩٥٣للتهدید 
م ١٧٥خسرت الصین في تلك الحرب مئات اآلالف من جنودها. طرفیها ا تعززت ف

ات المتحدة ممثله  اتت الوال م الصینیین حول أطماع االستعمار األجنبي، الذ  مفاه
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ان، الخصم . األساسي ا ال عد الحرب لتوثی صالتها  ات المتحدة  اتجهت الوال
س ذلك على موقف الصین من حرب  ا، وقد انع التارخي للصین في شرقي آس

ات الثورة المقاومة لالحتالل فیتنام، فعملت على دعم فیتنام الشم ة، والحر ال
التوتر والعداء ة، مطبوعة دائما  ة األمر ي، ما جعل العالقات الصین وأّثر ، األمر

متكررة ضد " تطهیر"على السلوك الداخلي لنظام ماو، ومن ذلك تنفیذه حمالت 
التعاطف مع الغرب ة المّتهمة    ١٧٦.العناصر الصین

جي بین الصین واالتحاد السوفیتي األثر السلبي على ان للخالف اآلیدیولو 
عدها الخارجي، ومن ذلك تعطیل فرص  خاصة في  ة و إماكنات النهضة الصین
ذلك  ر السالح النوو الصیني، و االستفادة من التفوق النوو السوفیتي في تطو
ة استعادة تایوان، في المحافل الدول ، عزوف السوفیت عن دعم المطلب الصیني 

یین على خط هذا الخالف، ومحاولة التقرب من  وأخیرًا، وهو األهم، دخول األمر
عد العام  ورقة ضغط على االتحاد السوفیتي  ،الذ شهد ١٩٦٩الصین الستعمالها 

رة بین الصینیین والسوفیت   ١٧٧.مناوشات عس
ح للنهضة  ضع الصین على المسار الصح لقد استطاع ماو تسي تونغ أن 

ذلك على الصعید  والتقدم، مي، و طها اإلقل ة في مح انة وأهم فبدأت تحق م
استعادة الصین مقعدها الدائم في مجلس األمن الدولي في العام  الدولي، وهو ما ُتّوج 

ة، فقد شهدت الصین . ١٩٧١ املة ومثال انت  عني أن إنجازات ماو  لكن ذلك ال 
ا على مسیرة النهضة  ة، ورما أّخرت ما أنجزته في عهده حاالت أثرت سلب الصین

هي  ١٧٨الصین في العقود التي تلت وفاة ماو، وأبرز تلك الحاالت، وأكثرها تأثیرًا،
ة    ).١٩٧٦ – ١٩٦٦(الثورة الثقاف
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אא 
אאF١٩٦٦ J١٩٧٦E 

م ماو تسي تونغ من  ة الكبر "هدف الزع ة العمال ط الصین و " الثورة الثقاف ف تنم
قائها  الده تتحق من خاللها، وٕا ان یؤمن أن مصلحة  اره، التي  ة"رؤاه وأف " حام

عد وفاته مواصلة النهج الذ  ١٩٤٩أراد ماو منذ وصوله السلطة في . للصین 
، في إدارة  قي والكفاح الشعبي التحرر استعمله خالل الثورة، وقوامه الصراع الط

ِّن الصین  م ، لإلنتقال من حالة المجتمع "حرق المراحل"من الدولة، بدعو أنه س
ة فوراً  ، إلى الحالة الشیوع جه لهذه . اإلقطاعي التقلید وقد استعمل ماو في ترو

قي هو "النظرة" ة منها قوله إن الصراع الط الوسیلة التي تعقم الناس "، تعبیرات حد
ة التي تعلقت بهم ل األدران البرجوازة واإلقطاع ع من "وقوله " من  إن السلطة تن

ة في إشارة إلى ضرورة مواصلة العنف الثور من أجل الحفا على  ١٧٩،"فوهة البندق
قات البرجوازة  مثلون استمرارا للط ه  اره أن معارض السلطة، هذا فضًال عن اعت

ة، أو عمالء للسوفیت ة مثاًال على   ١٨٠.واإلقطاع وتعتبر تجرة الكومونات الزراع
، ١٩٥٨منذ العام " القفزة العظمى"ك حول إدارة الدولة، تلتها تجرة تصورات ماو تل

خاصة إنتاج الحدید من  التي سعت لزادة اإلنتاج الصیني في مختلف المجاالت، و
  .أجل البناء

غیر أن عناصر في الحزب الشیوعي الصیني الحاكم بدأت تعارض ماو منذ 
عض١٩٥٦مؤتمره الثامن، سبتمبر  ه  خاصة  ، حین أشار ف لیو (قادة الحزب، و

او بنغ(و ) تشاو تشي ة"، إلى ضرورة نبذ )دینغ ش ادة الشخص ، وذلك جرًا على "ع
عد وفاة استالین وفي هذه األجواء اقترح دینغ . ما فعله قادة الحزب الشیوعي السوفیتي 

ة في العام  مه تجرة الكومونات الزراع ات  ١٩٥٧في معرض تقی السماح للملك
لة انخفاض إنتاج البرج العمل في الرف، من أجل التغلب على مش وازة الصغیرة 
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عد  ما  ض "الغذاء، طارحًا شعاره الذ صارشهیرا ف ون لون القط أب س المهم أن  ل
صطاد الفئران عامین، أ عام  ١٨١".أو أسود، المهم أن  ، قررت اللجنة ١٩٥٨عده 

ح ماو لمنصب رئ زة للحزب عدم ترش ات المر س الجمهورة، ضمن ترتی
ة" ما یبدو االنحناء مؤقتًا لعاصفة االنتقادات " إصالح موافقته، وأراد منها ف جرت 

اساته ذا، ُانتخب . التي واجهتها س سا للجمهورة في عام ) لیو تشاو تشي(وه رئ
سًا للحزب١٩٥٩ موقعه رئ ما احتفظ ماو  او بنغ أمینًا عامًا للحزب ف    ١٨٢.، ودینغ ش

او بنغ(و ) لیو تشاو تشي(ات  أقرب للقرار االقتصاد من ماو، ) دینغ ش
خاصة في القطاع الزراعي، حیث تقرر  ة، و ا في تنفیذ إصالحات اقتصاد فمض
قدمه  ات الكومونات على أساس مقدار العمل والعطاء الذ  تس إعادة توزع م

م ة للمزارعین،  عض الممتلكات الفرد ا في ذلك توزع قطع صغیرة الفالح، وأُعیدت 
ًا على اإلنتاج  ١٨٣.من األرض یزرعونها لحسابهم ست هذه اإلجراءات إیجا وقد انع

  .ومجمل االقتصاد
انوا  ه، ألن المثقفین  قرر ماو أن ینطل من الجانب الثقافي في مهاجمة منتقد

أ الصراع أكثرمن ینادون بتعدد اآلراء، وهي اآلراء التي اعتبرها ماو خطرًا على مبد
ة من أجل التقدم والنهضة قي، و من ثم على توظیف الطاقات الصین وفي عام . الط

ة الحزب الشیوعي، وأنها  ١٩٦٤ اس أنها ال تنفذ س ة  ة صین اتهم ماو أوساطا أدب
ة" ة التحرف استعادة القو البرجوازة "ثم تحدث غیر مرة عن   ١٨٤،"انزلقت إل هاو

  .الجدیدة سبب االجراءات" عافیتها
انغ تشینغ(ُینسب لتدخالت زوجة ماو،  انت ممثلة مغمورة قبل زواجها، )ج ، و

ة  ات األدب اهه إلى الكتا انت تلفت انت ة، فقد  ام الثورة الثقاف الكثیر من األثر على ق
استعمال الرمز األدبي والتارخي، من دون تصرح  ة التي تهدف النتقاده  والصحف
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ما أ)ماو(اسم  ة في شنغها في العام ،  م ندوة ثقاف وقال ، ١٩٦٥نها قامت بتنظ
انها الختامي إن أعمال الفنون واآلداب منذ العام  ، تمثل خطًا معارضًا ١٩٤٩ب

ة ام بـ ، للحزب واالشتراك الق ة الستئصال "وطالب  ثورة عظمى على الجبهة الثقاف
  ١٨٥".الخط األسود

تب بدأت اإلجراءات األ ١٩٦٦في مایو عام  ة، فدعا ماو الم ولى للثورة الثقاف
ادات، مما  عض الق اسي للحزب إلى اجتماع یهدف لنقد األخطاء التي ارتكبتها  الس
ة العدید من المعارضین لماو في الحزب، وعزلهم من  أد التخاذ قرار بتجمید عضو

ارهم ممثلي البرجوازة في الحزب والدو  اعت رة،  ة والعس اس وفي . لةمناصبهم الس
ة"الشهر نفسه أنشأ ماو  زة للثورة الثقاف ادة المر التي تكونت من أرعة أشخاص، " الق

او(أبرزهم زوجته، ووزرالدفاع     ١٨٦).لین ب
ان الذ  ١٩٦٦في شهر أغسطس  ًا، من خالل الب ة رسم تم إطالق الثورة الثقاف

زة للحزب، عقب اجتماعها الذ حمل شعا اقصفوا مقر "ر أصدرته اللجنة المر
ادة او "الق من فیهم لیو تشاو تشي ودینغ ش ادات المعارضة لماو،  ، في إشارة إلى الق

ة من أجل  ان أنه تقرر البدء بثورة ثقاف عین على "بنغ، فقد جاء في الب إسقا القا
میین الرجعیین  السلطة والسالكین الطر الرأسمالي، ودحض ثقافات األكاد

الء البرولیتارا على السلطةوالبرجوازین، وا وفي الشهر نفسه أعلن  ١٨٧."لتمهید الست
س  ان آن مین، تأس اب في میدان ت ة والش تائب "ماو في اجتماع حاشد للطل

م"من أجل " الحرس األحمر م العالم القد ان أفراد تكل الكتائب، ومعظمهم "تحط ، و
ضرب واحتجاز المتهمین  اب الصغار، مخولین  ارهمن الش  ١٨٨.مخالفة ماو وأف

الد ل أرجاء ال ة في  عمموا الثورة الثقاف المجان لكي  القطارات  اب    .وانطل الش
أنها  ة  او، الثورة الثقاف ة، وزر الدفاع لین ب لخص الرجل القو في الثورة الثقاف

اطین القدامى األرعة" ار: "سح الش مة، األعراف ال األف مة، الثقافة القد مة، القد قد
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مة .والعادات القد ات غیر   ١٨٩" اب الصغار صالح اق ُمنحت للش وفي هذا الس
المعارضین طش  ال انت ضمن تلك الممارسات مهاجمة الجامعات . محدودة  و

أساتذتها ورؤسائها بتهمة تعاطفهم مع البرجوازین، وجمع مؤلفات عدد من  یل  والتن
ذلك مهاجمة المتاحف  ار الكتاب، وحرقها في الساحات العامة، حضور مؤلفیها، و

مخالفة ماو،  ح المتهمین  اتها، وتطور األمر إلى ممارسة التعذیب  وتدمیر محتو
ات، إلى أماكن اعتقال ت ادة والمسارح والم ل المدارس ودورالع ان لزوجة  ١٩٠.وتحو و
ارها القائد الفعلي للثورة الثقاف اعت انغ تشینغ، التي تصرفت  ًا ماو، ج ة، دورًا أساس

عادهم من مواقعهم والتشهیر بهم ار قادة الحزب والدولة، وٕا ة   ١٩١.في محاس
ة إلى مجموعتین انغ(تقود إحداهما زوجة ماو: وانقسمت الثورة الثقاف قودها ) ج ة  والثان

ادة  ق ش  او(جنراالت الج   ). لین ب
او في حادث طائرة في سبتمبر  عد ، وهو هار١٩٧١توفي لین ب طش ماو  ًا من 

اله ، في المؤتمر العاشر للحزب،  أراد ١٩٧٣وفي عام . اتهامه بتدبیرمحاولة الغت
تاتورة البرولیتارا، في وقت  ة في ظل د ماو التأكید على استمرار الثورة الثقاف
تب  ة الم دیها إلى عضو ه زوجة ماو المؤتمر إلدخال ثالثة من مؤ استثمرت ف

اسي للحزب هم او ون یوان: (الس او، وانغ هونا ون،  نة ما ُعرف ) شانغ شین ج وِّ م
ًا في تارخ الصین المعاصر بـ   ة األرعة"تال ان ماو أول من  ١٩٢،"عصا وهو تعبیر 

في تحذیر إلى زوجته وأنصارها، حین شعر أن طموحاتها  ١٩٧٤استخدمه في یولیو 
س مجلس الدولة، في السلطة ال حدود لها، بخاصة عندما نظمت حملة تش هیر برئ

 ١٩٧٣ومرض ماو منذ العام . ١٩٧٦وقد ُتوفي األخیر في ینایر  ١٩٣).شو إن ال(
ا فسرته  جعل من دینغ مسؤوال عن تسییر شؤون الدولة حیث انتهج نهجًا إصالح
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م دوره فأقاله من  ة، لذلك اتجه ماو لتحج أنه مناقض للثورة الثقاف ة األرعة  عصا
س مجلس  ة في إبرل منصب رئ وم ه الح الدولة، ثم تم طرده من الحزب ومناص

و فینغ(وتم تعیین  ١٩٧٦عام  س مجلس الدولة) هوا    ١٩٤.في منصب رئ
و فینغ  ٩/٩/١٩٧٦توفي ماو في  الد فأمر هوا  ادة ال ت زوجته لتولي ق فتحر

ة األرعة، وتمت محاكمتهم في  ٦/١٠/١٩٧٦اعتقالها في  ة أفراد عصا ق ومعها 
اة السجن مد الح م علیهم    ١٩٥.نوفمبر من العام نفسه وُح
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אאא 
אא א 

WאאW 
ادات الحزب الشیوعي الصیني تستخلص الدروس والعبر من  عد وفاة ماو أخذت ق

اتها اتها وٕایجاب سلب ة  تها فعملت على معالج. التجرة الصین ة التي تر ة اآلثار السلب
ار للمالیین ممن  ذا أُعید اإلعت الد، وه ة على مختلف المجاالت في ال الثورة الثقاف
من فیهم المتوفین، مثل لیو تشاو  ادات الحزب،  مناهضة ماو، ومنهم أهم ق ُاتهموا 

اقتراح قادة الح ١٩٦.شي و شو إن ال و فینغ  ح أن قبل هوا  زب ومن نتائج التصح
ة من جدید  ه الرسم س مجلس الدولة، نائب (بإعادة دینغ إلى مناص النائب األول رئ
رة س اللجنة العس س الحزب، ونائب رئ س )رئ منصب رئ ، مقابل عدم مطالبته 

  ١٩٧.مجلس الدولة
فاءة وقدرات دینغ أكثر من    ع دینغ ) هوا(ان قادة الحزب یثقون في  حیث ات

ان ًا ف صنع  منهجًا براجمات الضرورة ما  س هو  ة ل ار العقائد یر أن التزام األف
سمبر . النجاح زة للحزب في د فضل الدورة الثالثة للجنة المر شغل أنصار  ١٩٧٨و

ة األخر ما جعل  اد اسي واألجهزة الق تب الس ة في الم اد ع المواقع الق دینغ جم
ة الحاكم الجدید الفعلي للصین بینما أص مثا ا للصین حتى دینغ  ل ح هوا حاكما ش

لها في عام  ه  رة  ١٩٨١غادر مناص ادة العس س (لیتسلم دینغ منصب الق رئ
رة س )اللجنة العس ، وتسلم إثنان من المقرین له منصبي األمین العام للحزب ورئ

س : مجلس الدولة، هما على التوالي ما ُألغي منصب رئ انغ، ف انغ، وشاو ش او  هوا 
شغله ماو الحزب ان     ١٩٨.الذ 

ادات الجدیدة التي استفادت من أخطاء الماضي    التعاون مع الق سعى دینغ 
ة في الصین تشمل مختلف  اسة إصالح وصممت على تجاوزها، إلى رسم س
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ة  ة والمعرف م ر األوضاع التعل خاصة االقتصاد، وما یلزمه من تطو القطاعات، و
زة للحزب في وقد انطلقت تلك ا. لد الصینیین إلصالحات مع قرار اللجنة المر

سمبر من العام  النضال "حیث أُعلن التحول من  ١٩٧٨اجتماعها المنعقد في د
قي ار ١٩٩"البناء االقتصاد وتطبی االنفتاح على الخارج"إلى " الط ، على أساس أف

ا ر من قیود اآلیدیولوج ة بتحرر الف ة غیر أن هذه اإلصالحات ا. دینغ القاض لساع
ة، التي ظلت في نظر  س ة للمار س ة لم تخرج عن اُألطرالرئ لمعالجة آثار الثورة الثقاف
ر للدور  ادات الجدیدة أساسًا النتصار الصین وتقدمها؛ فضًال عن أنها لم تتن الق

ما ُحّملت  س دولتها الحدیثة، ف ة األرعة"التارخي لماو في تحرر الصین وتأس " عصا
ات م لهاوزر سلب ة    ٢٠٠.رحلة الثورة الثقاف

ة  ١٩٧٩في اجتماع حزي ُعِقد في مارس    ته للمرحلة التال صاغ دینغ رؤ
ي ینجح في  ادئ أعلن أن على الحزب التزامه بها  من تارخ الصین، في أرعة م

ة التحدیث واإلصالح، هي ة، / ١: عمل تاتورة البرولیتارا، / ٢االشتراك الدور / ٣د
اد للح م الحزب الواحد(زب الق ار ماو/ ٤، )ح ة وأف س ة المار ان  ٢٠١.اللینین و

ة للنهضة والتحدیث وأهم تلك  دینغ یهدف من ذلك إلى توفیر الظروف الموضوع
اسي ر االنتاج، وقد نشر ذلك في . الظروف االستقرار الس ز دینغ على تطو ور

الغ األهم ١٩٨٤راسه في عام  ة تولي  س رالقو المنتجة موضحا أن المار ة لتطو
بیرة ة  ة التطور وثروة ماد ة یتطلب قو منتجة عال ة ... وتطبی االشتراك فاالشتراك

ر ... تعني استئصال آفة الفقر من في قدرته على التطو إن تفوق النظام االشتراكي 
التدرج ة وتحسین مستو الشعب الماد والثقافي    ٢٠٢.المتزاید للقو اإلنتاج

ة، التي أسس د   ة ذات الخصائص الصین ینغ بوجهة نظره هذه، لإلشتراك
ظهور  ات اقتصاد السوق، وف منهج برغماتي طموح، وسمحت  عض آل استعملت 
اء، فضًال عن جذب األثراء الصینیین المهاجرن  قة من الصینیین األغن ط

                                                            
 com.xinhuanet.arabic.wwwعلى االنترنیت، " شینخوا"موقع وكالة أنباء الصین الجدیدة  ١٩٩
 .٥٨سامر خیر أحمد، المرجع السابق، ص  ٢٠٠
 .٣٢٧كونراد زایتس، المرجع السابق، ص  ٢٠١
 .٩٠- ٨٩درالسابق، ص ص دمحم خیرالوادي، المص ٢٠٢



٩٧ 
 

ة التي تقدم ص الخدمات المجان الدهم، مع التوجه لتقل ها الدولة، لالستثمار في 
اء  ة الجماهیر في تحمل أع ض دعمها للسلع والخدمات، تحت شعار مشار وتخف

ة عد  ٢٠٣.التنم ومن المنظور االقتصاد نفسه، توجهت الصین لالنفتاح على العالم، 
ار ضرورات الحفا على  لة من االنغالق، لكن مع أخذها في االعت سنوات طو

ادة واالستقالل اسة  ١٩٨٤في عام وقد صّرح دینغ . الس س أن الصین تتمسك 
االعتماد على النفس وفي الوقت ذاته تنفتح على االستثمار األجنبي والحصول على 

ا   ٢٠٤.رأس المال والتكنولوج
ة مقسمة إلى ثالث مراحل ة خطة عمل استراتیج ادة الصین : وضعت الق

لة الغذاء والكساء خالل الفترة بین عامي  . ١٩٩٠و  ١٩٨١األولى تهدف لحل مش
ة بین عامي  ة تهدف لتحقی الرفاه ، أما الثالثة فتمتد حتى ٢٠٠٠و  ١٩٠٠والثان

الصین إلى مستو الدول  منتصف القرن الحاد والعشرن وتهدف للوصول 
ات تحدیث في أرعة مجاالت . المتقدمة على أن ُتنّفذ خطة العمل من خالل عمل

ة، هي س ا، والقوات المسلحةالزراعة، الصناعة، التكنو : رئ ا انقسمت . لوج إجرائ
األولى في الرف، وامتدت من العام : المرحلة األولى من اإلصالحات إلى جزئین

ة في المدن منذ العام ١٩٨٤إلى العام  ١٩٧٩   ١٩٨٥.٢٠٥، والثان
مبدأ اإلصالح التدرجي، فاختار مواقع معینة لتكون    ًا  استمر دینغ متمس

ة ُطبّ   علیها اإلصالح، مناط اقتصاد    א  א 
אKאW 

ا والصناعةفي مجاالت  .١ ة  ١٩٧٩في العام : التكنولوج مت أرع مناط اقتصاد ُأق
ا"خاصة، لتكون  ا : ، هي"نوافذ العالم على العلم والتكنولوج شنجن المقابلة جغراف

ونج، عها شانتو التي ت ٢٠٦لهونج  او، وجم ة من م قابل جنوب تایوان، شوها القر
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امن على  س عة فُأنشئت في  تقع على سواحل مقاطعة غوانغ دونغ، أما المنطقة الرا
ان ع لفوج ة والضرائب في هذه : مضی تایوان، وهي تت ُخفِّضت الرسوم الجمر

ات خاصة، وتم إنشاء سوق  ، وُسمح لرجال األعمال بإقامة شر لألوراق  المناط
ة، وعدد من البنوك الخاصة نجحت هذه المناط في جذب االستثمارات . المال

ونغ، وحققت الصناعات فیها أراحًا طائلة، وأظهرت  ا، بخاصة من هونغ  والتكنولوج
م هذه  ة على تعم ومة الصین محاسن االنفتاح على العالم الخارجي، ما شّجع الح

ة أخر وحّولتها إلى  ١٤، ١٩٨٤ام فاختارت في الع. التجرة الحقاً  مدینة ساحل
انجین وجزرة هاینان، التي  مناط شبیهة منفتحة على العالم، من أهمها شنغها وت
ًا لدمج اقتصاد تایوان وهونغ  ُحّولت إلى مقاطعة لتكون مناظرة لتایوان، رما سع

م االستثمار نجحت هذه المناط الجدیدة حتى بلغ حج. ونغ في االقتصاد الصیني
ارات من الدوالرات ة صناعة  ٢٠٧.فیها مئات المل ع ذلك إنشاء مناط لتنم ت

ا عددها  ازات  ٥٢التكنولوج منطقة، موزعة في مختلف أنحاء الصین وُمنحت امت
ومة وعملت دون تدخل من  الحصول على رخص الح ة  ة وغیر مطال جمر

ومة ات الطیران والفضاء وأجهزة فظهرت فیها مصانع عمالقة إلنتاج صناع. الح
ات، ودفع ذلك النجاح إلنشاء مناط ضخمة لصناعات  الكومبیوتر وااللكترون

اسم  ا، ُتعرف  ا"التكنولوج ًا في  ٢٠٨". حدائ التكنولوج ومة رسم ومنذ أن سمحت الح
ة  ١٩٨٤العام  ة والخدم ات الصناع ات الخاصة، ارتفعت أعداد الشر س الشر بتأس

ة في ذلك العام، إلى   ٤,٢الخاصة من  ة في عام  ١٠,٤ملیون شر ملیون شر
ة في العام  ١٣,٤، ثم إلى ١٩٨٥  . ١٩٨٦ملیون شر

اة والفضاء والمعلومات        ة في مجال علوم الح ما تطورت الصناعات الصین
حرة ا ال أنتجت الصین في خالل عشرن عامًا . وأشعة اللیزر والطاقة والتكنولوج

خاصة في مجاالت  ١٨٠٠حوالي  ورة، و ة في المجاالت المذ براءة اختراع صین
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ة والطب والكومبیوتر واإلنتاج الزراعي، وعمل فیها أكثر من  ألف عاِلم  ١٥٠األدو
 .صیني

ًا، من : الزراعةفي مجاالت  .٢ ة تدرج بدأ العمل على إلغاء نظام الكومونات الزراع
س ٢٠٩ةخالل اللجوء إلى نظام العائالت الفالح ه یتم تأجیر األرض للفالحین ول ، وف

ح للفالح حرة العمل في األرض وجني أراحها  ها، عبر مبدأ المقاولة، ما یت تمل
ة، وٕالغاء  لنفسه، بخاصة مع اإللغاء التدرجي لنظام شراء الدولة للمنتجات الزراع

ات السوق  ض أسعار مستلزمات الزراعة . تسعیرها وترك ذلك آلل من أسمدة وتم تخف
ا في العمل الزراعي بنهج  ة وسعت الدولة إلدخال التكنولوج ومبیدات وآالت زراع

ة تستعمل التقانة "قرة لتصیر  ٥٠٠تدرجي حیث تم تحدید  مناط نموذج
فة ل مناط الصین٢١٠"الكث مها على  عد نجاحها تم تعم ومة على . ، و وعملت الح

ة للقطاع الزر  بیرة والسماح جذب االستثمارات األجنب ة  اعي من خالل إعفاءات ضرب
الزراعة، وتصدیر االنتاج ا الخاصة  ان نتاج تلك . حرة استیراد التكنولوج و
ة نمو اإلنتاج الزراعي السنو من  في المئة في  ٢,٥اإلصالحات أن ارتفعت نس

عینات إلى  ما ارتفع معدل  ١٩٨٤.٢١١إلى  ١٩٨١المئة في السنوات من  ٩,٣الس
ة د ة بنس ان المناط الزراع ًا، خالل الفترة من % ١٧خل الفرد من س  ١٩٧٨سنو

 ١٩٨٤.٢١٢إلى 

ة في مجال .٣ ومة : التجارة الخارج موقعًا من المناط األكثر عزلة  ١٣حددت الح
، معفاة من الجمارك والرسوم، وُخصص إنتاجها ٢١٣في الصین لتكون مناط حرة

ة  ١٣تم تحدید  ١٩٩٢وفي العام . للتصدیر ة، ُفتحت للتجارة الخارج مدینة حدود
ة إنشاء مناط  ًا، وُمِنحت صالح ة التي تقابلها جغراف ضة مع المدن األجنب والمقا

ة ة حدود ة اقتصاد ة اإلصالح،  ٢١٤.تعاون حققت الصین خالل السنوات األولى لعمل
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ة إذ ارتفع حجمها من  ار دوالر مل ٢٠,٦نجاحات متسارعة في مجال التجارة الخارج
ي في العام  عجز تجار قدره ١٩٧٨أمر ار دوالر، إلى  ١,١،  ار  ١١٥,٥مل مل

فائض تجار قدره١٩٩٠دوالر في العام  ار دوالر ٨,٧،   ٢١٥.مل

مفي  .٤ الت التي أقرتها على : مجال التعل ة الجدیدة التعد ادة الصین ضّمنت الق
ا إشارات لموضوع الت ١٩٧٨منهج عمل الدولة في العام  م، فاعتبرت أنه على ارت عل

ة  خاصة االقتصاد ة التي تخطط له في مختلف المجاالت، و ة التنم عمل ث  و
ة، وضمانة لنجاحها المستقبلي عنصر . والتكنولوج م  ات ُعتمد على التعل ولهذا 

وادر القو العاملة، لتكون على مستو معرفي متطور فوجهت . أساسي إلعداد 
ادة الصین اتالق ل المستو أن تقوم بتدرب الكفاءات وتأهیلها على  ، ة المدارس 

ة البناء الوطني، وأن  ة في عمل افة المجاالت، من أجل تحقی النتائج المطلو وفي 
عة، وأن تعودهم على طاعة  ة رف رة وجسد ة وف تهیئ طالبها على أسس أخالق

نهم من تحقی نتا. النظام واحترامه وحب الوطن ة في اإلبداع والممارسة وتم ئج إیجاب
یر الذاتي م العالي، سواء من حیث  ٢١٦.والتف التعل ة  ادة الصین ذلك اهتمت الق

یز القومي على  ١٩٧٨نوعیته أو حجمه، فقررت في العام  أن ینصّب التر
الصناعة، الزراعة، الدفاع، (التخصصات التي تخدم مجاالت التحدیث األرعة 

ا ة القو العاملة على ، و)والتكنولوج ًال على نوع حیث تعتمد الصین مستق
فة العمالة ث ا المتقدمة، بدًال من اعتمادها على الصناعات  ذا  ٢١٧.التكنولوج وه

ة المئات من الجامعات والمعاهد الجدیدة في مختلف مناط  ومة الصین أنشأت الح
 .الصین

ة في تحقی قف        اسة دینغ اإلصالح ة هائلة في الصین، لقد نجحت س زات تنمو
قل عن  ات معدل نمّوه السنو ال  المئة، وهي  ١٠ودفعت االقتصاد ُقدمًا، حتى 
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ة لكثیر من  ش ة والمع ما تحسنت األحوال االقتصاد أعلى نسب النمو في العالم، 
لة من الفقر عد سنوات طو    ٢١٨.الصینیین، 

W 
ة حیث تبنى دینغ  ١٩٩٢عام ابتداًء من ال   ضة االشتراك بدأت الصین تقلل من الق

ة"التي تمثل " اقتصاد السوق اإلشتراكي"نظرة  ة ذات الخصائص الصین ؛ "االشتراك
ر  ع عشر للحزب في أكتو   : ١٩٩٢فجاء في مقررات المؤتمر الرا

ة، " ات االقتصاد ة على العمل ة الكل وم طرة الح ة مع الحفاظ على الس فإن األنشطة االقتصاد
فرضها العرض والطلب في  مة، وتستجیب للتغییرات التي  ة یجب أن تخضع لقانون الق والتجار

م في تحدید األسعار، ومن الضرور وجود المنافسة في . السوق  ما أن السوق هو الذ یتح
د من النش. السوق  ة لبذل مز ق ة والتسو ما یؤد إلى ، اطوالمنافسة تحفز المؤسسات اإلنتاج

رها ة . ازدهار الهیئات الناجحة وتطو ات السوق ستقود في نها في الوقت نفسه فإن اعتماد آل
ل عبئًا على االقتصاد الوطني ولو  ة المؤسسات الفاشلة والخاسرة، التي تش المطاف إلى تصف

ل. انت ملكًا للقطاع العام ة،  على أن یتم فتح اقتصاد السوق االشتراكي أمام ش جدید من الملك
ات القطاع العام، أو الخاص"هو  بیر من شر ات التي تتوزع حصصها بین عدد    ٢١٩."الشر

عد ٢٠٠٧وفي عام  عاما من النقاش، أقّر المجلس الوطني لنواب الشعب  ١٣، و
ة الخاصة"، قانون )البرلمان( ة "الملك ة األفراد الخاصة وملك ، الذ ساو بین ملك

ة في الصین حقوقًا الدولة، من الن ع الهیئات االقتصاد ة، وأعطى جم ة القانون اح
ات نفسها ة، مقابل التزامها القواعد والمسؤول ثم توالت القوانین التي تعزز  ٢٢٠.متساو

ة " اقتصاد السوق االشتراكي" ادئ االشتراك ادئ االقتصاد الحر والم وهي تمزج بین م
عها األخالقي ذا تطورت الملك. وطا ة وه ات الخاصة في الصین لكن في ظل رقا

ادئ الدولة والحزب ة والحفا على م المسائل االستراتیج ة محدودة ُتعنى  وم   ٢٢١.ح
ر العمل في المؤسسات العامة،، وٕادخال  ا لتطو وم وهو ما استدعى عمًال ح
ي تكون قادرة على منافسة القطاع الخاص مع  وادرها  ا إلیها وتدرب  التكنولوج
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عود المجتمع الصیني اال حیث ال  اإلنتاج،  مسألة األجور فیها، ورطها  هتمام 
ل حاد ش ًا  ق ة في المجتمع الصیني ٢٢٢.لالنقسام ط ق . ولكن مع ذلك ظهرت الط

عات  نیت القصور بینما ُألقیت ت ة و قة من األثراء علیها مالمح الرفاه وظهرت ط
شارك فیها  عتقد دینغاإلصالح على الفقراء، ولم  ان  ما  اء  وانتشرت  ٢٢٣.ل األغن

بیر من المؤسسات الخاسرة وابتعاد الدولة عن دورها  فعل إغالق عدد  طالة  ال
ا في الزراعة إلى تقلیل الحاجة للید  ما أد استعمال التكنولوج ؛  االجتماعي الساب

یون فالح مل ١٠٠العاملة ما أفقد نحو ستین ملیون فالح صیني أعمالهم وهاجر نحو 
   ٢٢٤.من الرف إلى المدن

م ومناط الصین،    ین أقال ة بین الرف والمدن و ذلك ظهرت فجوة التنم
ات الدخل ما بین  ة، وظهرت الفجوة في مستو لة عدم توازن التنم مش وهو ما ُعرف 

ة ة والغر المناط الشمال ة مقابل اهتمام أقل  ة والجنو ما أن نفرا . المناط الشرق
ّونوا ثرواتهم من خالل ممارسة الفساد والتحایل على القانون والتهرب  اء  من األغن

ة وم هذا الحال بدا غیر متناسب مع  التنظیر . الضربي واستغالل المناصب الح
ة المعدلة غتها الصین ة حتى في ص ر للشیوع ما جعل تأثیر الحزب یتراجع  . الف

اة العامة وفي المجتمع   ٢٢٥.في الح
ساهم النظام . عاماً  ٩٢ُتوفي دینغ عن  ١٩٩٢فبرایر عام  ١٩في یوم   

انغ زمین،  المؤسسي الذ أرسى دینغ دعائمه في انتقال السلطة إلى خلفه، ج
عد دینغ تمّثل . سهولة، من دون حدوث فراغ في السلطة اسي المهم  لكن التطور الس

الد من االعتماد على قائد فذ واحد إلى  ة في تحول ال ادة الجماع االعتماد على الق
زها س مر اسي للحزب الشیوعي، وُمّثل الرئ تب الس وقد  ٢٢٦.عّبر عنها أعضاء الم

ة مع السعي لمعالجة  اسة دینغ اإلصالح اتجه قاد الصین الجدد إلى مواصلة س
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ة التي نتجت في المجتمع ان أن تواصلت وتائر النمو المتسارع . اآلثار السلب ف
ات . الصیني لالقتصاد خاصة من ِقبل الشر ة و وتعززت االستثمارات األجنب

نغ وجنرال موتورز، وزاد انتشار  و ة العمالقة مثل موتوروال و ة العالم الصناع
ة خاصة في األسواق األمر ة في العالم، و ضائع الصین ان زمینغ، الذ . ال فقد 

ة على الخارج  ومحبذًا لالقتراب أكثر من نظام ُعد محافظًا،  ذا توجهات انفتاح
طرقة تضمن استمرار تفرُّد الحزب الشیوعي الصیني  االقتصاد الحر، لكن 

افحة  ٢٢٧.السلطة ز للدولة بخاصة في مجال م الدور المر وهو أمر دفعه لالهتمام 
  .الفساد

ار للجانب االشتراكي األخالقي  وفي هذا اإلطار سعى زمینغ إلعادة  االعت
الت الثالثة في یونیو في االق اسم التمث ة، فطرح نظرته المعروفة  تصاد والتنم
انت ٢٠٠١ الت الثالثة"، ف جعل الحزب الشیوعي ممثًال لكافة القو : هي" التمث

س للقو العاملة فقط، ألن القو المنتجة هي العامل  المنتجة المتقدمة في الصین، ول
ن المست ة التي تحسِّ شي للشعب، ثم جعل الحزب ممثًال األساسي في التنم و المع

ة،  ة لالشتراك یز على الحضارة الروح عني التر ة، ما  ة التقدم للثقافة الصین
ة في الفلسفة والعلم  ار التقدم ونفوشیوس، واألف والجوانب المضیئة في فلسفة 

ة، للحیلولة دون تعاظم یز على االنجازات الماد التزامن مع التر ثقافة  الحدیثین، 
ة  س له، مما جعل غایته الرئ ادة المال، وثالثًا جعل الحزب مثًال لمصالح  الشعب  ع
ة، ووضع مصلحة الشعب فوق  ة والثقاف اس ة والس ة حاجات الشعب االقتصاد هي تلب
ع هذا منع الحزیین من استخدام سلطاتهم لتحقی المصالح  ستت ار، على أن  أ اعت

ع وعظي، ال لكن لم تحق ٢٢٨.الخاصة انت ذات طا هذه النظرة أهدافها ألنها 
ع الفساد، ولم تحل أزمة التفاوت في  عملي، ولهذا فإنها لم  تنجح في تجفیف منا
ة، وجعل المال  الدخل بین الصینیین، وهو ما ساعد على انتشار الثقافة االستهالك
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ة انة االجتماع ارًا للم یز زمینغ على جذب ا. مع ة ونتج عن تر الستثمارات األجنب
ًا للفساد للمسؤولین ا    ٢٢٩.أن فتح ذلك 

ة لمظاهر الفساد هذه اتجهت الصین لالعتماد على  من المعالجات األخالق
ارها مدخال لنشر  اعت ة أكبر  اتت تخضع لرقا " الفضیلة"وسائل اإلعالم والثقافة، ف

ُشف تورطهم ة ضد من  ضًا مع مالحقات عقاب في الفساد، منها  وتراف مع ذلك أ
اإلعدام  م  ي جي"على ) مع وقف التنفیذ(الح س البرلمانفي " شنغ  وهو أحد نواب رئ

متها إلى ٢٠٠٠یولیو  ض رشاو وصلت ق ة ق التور في قض ملیون  ٤١، إلدانته 
افحة الفساد حیث تم طرد أمین ) هو جین تاو(ذلك استمر خلفه   ٢٣٠.یوان في م

ة لمدینة ه في عام  اللجنة الحز وفي . لتورطه في الفساد ٢٠٠٦شنغها من منص
ین  ٢٠٠٨أواخر عام  م على النائب الساب لعمدة مدینة  اإلعدام " لیو ز هوا"ُح

متها ملیون دوالر، لقاء استغالل  مع وقف التنفیذ إلدانته بتقاضي رشاو تجاوزت ق
ان مسؤوًال عن اته في منح العقود والقروض، عندما  اد  صالح تشیید مراف أولمب

مت في العام نفسه ٢٣١ین،   .التي ُأق
ات  ة الكثیر من الشر افحة الفساد تخلت الدولة عن ملك ومن إجراءات م

بیرًا منها  اعت عددًا  ات الصغیرة والمتوسطة  –ف یز على  –خاصة الشر مقابل التر
ة مثل إنتاج السلع الرأسم س ات الكبر في القطاعات الرئ ة، تولید الطاقة، الشر ال

ة، االتصاالت وغیرها مما مّن الدولة من مواصلة  ة والخطو الجو ك الحدید الس
س القوات  ٢٣٢.توجیهها لالقتصاد ش أمر الرئ افحة الفساد في صفوف الج غرض م و

عة لها حیث بلغ عددها  ات التجارة التا ع الشر ة في عام  ٣٥٠٠المسلحة بب شر
ما تم إغالق  ٢٣٠٠٠٠ عمل فیها نحو ٢٠٠٠ شخص حیث آلت ملكیتها للدولة، ف
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ة أخر  ٤٠٠٠نحو  رئاسة الصین، ) هو جین تاو(تولى  ٢٠٠٢في عام ٢٣٣.شر
ة، لكنه  اسة اإلصالح االقتصاد والتنم ومضى على طرقة أسالفه في تطبی س

ة طرقة واقع ًا، و ة عمل ة السلب ضًا سعى لمعالجة آثارها االجتماع أن ) ُهو(الحظ . أ
ة تهدد استقرار المجتمع الصیني هي الفجوة بین األثراء : هناك ثالث فجوات تنمو

ة والمناط الفقیرة، والفجوة بین الرف  ة المجتمع، الفجوة بین المناط الغن ق و
ان دخل أغنى ٢٠٠٥ففي عام . والمدینة مقدار ثماني % ١٠،  من الصینیین أعلى 

ة بین شرق  ٢٣٤نیین،من الصی% ١٠مرات من أفقر  ما ظلت الفروقات التنمو ف
ذلك الحال  ة، واضحة، و ها من جهة، وغرها وشرقها من جهة ثان الصین وجنو

ان المدن ان الرف وس انات بین س ة للدخل والفرص واإلم   ٢٣٥.النس
ز اهتمام  ر ) هو(لذلك تر  ٢٠٠٦على معالجة مسألة الفقر، فطرح في أكتو

، التي تنص على ضرورة الوصول إلى "المجتمع االشتراكي المتناغم"ة نظرته المسما
زة  بیرة، وقد حددت اللجنة المر مجتمع صیني ال تفصل بین أفراده فجوات وفروقات 

موعدًا مأموًال للوصول إلى حالة المجتمع  ٢٠٢٠للحزب الشیوعي الصیني العام 
ة على األمة ه ثمار التنم ة المتناغم، الذ ُتعمم ف والمقصود من حالة  ٢٣٦.الصین

زة للحزب  –" المجتمع االشتراكي المتناغم" على  –ما جاء في شرح اللجنة المر
ة : "أنها وفر الرعا قوم على العدل والمساواة، و مه القانون، و ح مقراطي  مجتمع د

ه  ش اإلنسان ف ع شجع اإلبداع، و سوده النشا واالستقرار والنظام، و ألفراده، و
عة "متناغمًا مع الطب ة وأصدر  ٢٣٧. ص الفجوات التنمو لذلك سعى الحزب لتقل

ة ومداخل األسر واألفراد، من خالل  ش اتجاه تحسین األحوال المع التشرعات لذلك 
زادة معدالت التوظیف وٕاقامة نظام ضمان اجتماعي وتحسین الخدمات العامة، 

ة واأل ة، واالهتمام فضًال عن السعي لتحسین األحوال الثقاف ة واألیدیولوج خالق
                                                            

 .٤٨٠ – ٤٧٩المرجع نفسھ، ص ص  ٢٣٣
 .١٥٦خبر الوادي، المصدر السابق،  دمحم ٢٣٤
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الد ة في ال ع  ٢٣٨.األوضاع البیئ افحة الفقر وتشج ومة في م ما بدأت الح
ة على اإلنتاج  ة؛ وقررت إلغاء الضر االستثمار األجنبي وتعزز التجارة الخارج

ة على المزارعین، وهو ما خّفف نحو  ائهم % ٥٠الزراعي، والغاء الضر من أع
ة ومة . الضرب ار یوان، في عام  ٤٠٠وأنفقت الح على الخدمات في  ٢٠٠٧مل

ة، وٕادخال  حوث الزراع ات ومراكز ال ما فیها إنشاء المدارس والمستشف الرف، 
ا في الزراعة ما یتعل . التكنولوج ًا ف ومة تمییز المزارعین إیجاب ما قررت الح

م  م، من خالل إعفاء أبنائهم من رسوم التعل ان الرف التعل غیر اإللزامي، وشمول س
ه  ة، تتحمل ف ة الصح ز طبي في % ٨٥بنظام الرعا من تكالیف العالج وٕاقامة مر

ة  ٢٣٩.ل تجمع رفي ة في المناط الرف ومة بإنشاء مشروعات حیو ما قامت الح
ة، فشقت طرقا سرعا یرط  ة حدیثة للنقل بین المدن والمناط الرف ة تحت وتوفیر بن

ها طوله ش ة حدید بین شرق  ٤٠٠٠مال الصین بجنو لم وأعلنت عن عزمها بناء س
طول یبلغ  الد ومختلف مناط الصین،    ٢٤٠.لم ٣٠٠٠ال

ة شملت تعدیل للنظام  اس ة إصالحات س تزامنت مع اإلصالحات االقتصاد
س  عت من ضرورات اإلصالح االقتصاد ول الت ن اته، وهي تعد اسي القائم وآل الس
ة، بل انطلقت من سعي لحشد  س، فلم ُتبنى على حاجات أو ثوابت أیدیولوج الع
ة اإلصالح، لضمان تمسك الصینیین بها، وصوال إلى اقتناعهم  الجماهیر حول عمل

شتهم ة على مع اساتها اإلیجاب   ٢٤١.بنتائجها حال تلمسهم انع
رًا، فإلى جانب  اسي م اسة الصین ا" إصالح"بدأ اإلصالح الس ة، منذ س لخارج

ر مع  قي العالمي والصدام العس ار الصراع الط او بنغ التخلي عن أف قرار دینغ ش
ه، اتجهت  اع نهج التعاون مع الغرب واالنفتاح عل ة، التي تبناها ماو، وات االمبرال
اسة  ة، ابتداًء من التخلي عن س ة الداخل اس ات الس اكل واآلل الصین إلصالح اله
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ط الم انها، التخط ، لصالح منح المقاطعات حرة اتخاذ القرارات التي تمس س ز ر
اته ره دوره وآل   ٢٤٢.وصوًال إلى إصالح الحزب الشیوعي الحاكم، وتطو

ة الدولة، إنطالقا من  ة في بن مقراط اتجهت الصین إلدخال إصالحات د
ان  ٢٤٣األراف، ة الس نها أغلب  ملیون ١٣٠٠ملیون من أصل  ٩٠٠(التي ظلت تس

ة  حیث  ١٩٨٧، فصدر في عام ٢٠٠٧حسب احصائ ة  م اللجان القرو قانون تنظ
اشرة" لجنة القرة"یتم انتخاب  انها م أما إصالح الحزب الشیوعي الذ . من ِقبل س

ان العدد  ٢٠٠٧،٢٤٤ملیون عضو في عام  ٧٠تزاید عدد أعضائه حتى بلغ  عد أن 
س في عام  عین عضوًا، وقد ١٩٢١حین  التأس ًا یدیر مفاصل  س ظل الحزب فعل

ة في عام  س جمهورة الصین الشعب ة . ١٩٤٩الدولة منذ تأس وقد نجحت هذه العمل
ة حاجات الدولة ًا وأظهر الحزب قدرته على التجدد لتلب بدأت اإلصالحات .نسب

الحزب خالل المرحلة األولى من عند اإلصالح، فتقرر إحداث  ة المتعلقة  اس الس
ة، بهدف إعطاء تلك المؤسسات مجاًال فصل جزئي بی ن الحزب والمؤسسات االقتصاد
ار لدور الحزب في مؤسسات . لحرة العمل ما شملت اإلصالحات إعادة االعت

ة وتكلیف الحزب وضع ، الدولة ة والحز وم غة الجمع بین المناصب الح والعودة لص
ة تنفیذ الخطط ا اسة العامة للنمو االقتصاد، ومراق ه في المؤسسات، الس لمتعلقة 

افحة الفساد والعمل على وقف الهدر في المال العام ما ُوضع  ٢٤٥.فضًال عن م
زة، ومنحها ح عزل أعضائه  اسي للحزب تحت إشراف اللجنة المر تب الس الم

غرض الحدمن سلطاتهم مها لكفاءاتهم، وذلك  ة . استنادًا إلى تقی ما تم السماح بتعدد
الت على منهج وفلسفة الدولة، التي  األحزاب لكنها ة مقیدة، وذلك مع التعد تعدد

ة عهد اإلصالح( ١٩٧٨ُأقرت في العام  قوم نظام تعدد ). وهي التي ُیوّرخ بها لبدا و
ادة الحزب الشیوعي الصیني وتعاون األحزاب "األحزاب في الصین على مبدأ  ق
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م، ٢٤٦،"المتعددة مارس الحزب الشیوعي الح ما تتعاون معه األحزاب  معنى أن  ف
، التي ُتسمى  ة"األخر مقراط ة في عام " (األحزاب الد من خالل ) ٢٠٠٨بلغت ثمان

المثل ادلة والمعاملة  ة المت ل األمد والمراق ش طو حسب نص الدستور، فال "التعا  ،
م، على أن تتمتع  األحزاب "ون ثمة أحزاب معارضة أو أحزاب خارج الح

ة مقراط ة  "الد انة القانون م والمساواة في الم ة في التنظ ة واالستقالل اس الحرة الس
ات التي ینص علیها الدستور   ٢٤٧.مع الحزب الشیوعي، في إطار الحقوق والواج

ل الدفاع أحد الجوانب التي استهدفتها  ضًا حیث ش شمل اإلصالح مجال الدفاع أ
ة في الصین منذ أواخر  ات اإلصالح والتنم عینات من القرن العشرنعمل ان . الس و

ش األحمر" ش ثور یتكون من  ١٩٢٧قد تأسس في الصین في أغسطس " الج ج
الفالحین والعمال، وشارك في الحروب التي عرفتها الصین منتصف القرن العشرن، 

اني ا ش التحرر "حمل اسمه الحالي . ما في ذلك حرب التحرر ضد االحتالل ال ج
ش الرسمي للدولة منذ انتصاره في  ١٩٤٦.٢٤٨من عمم " نيالشعبي الصی ات الج و

ة على قوات الحزب الوطني  افة المدن والبلدات ) الكومنتانغ(الحرب األهل ودخوله 
ة، ومن ثم إعالن قائده  ة في أواخر عام ) ماو(الصین س الجمهورة الشعب تأس

١٩٤٩.٢٤٩  
في حرب  ١٩٦٢العام ثم دخل في ) ١٩٥٣-١٩٥٠(شارك في الحرب الكورة 

ة مع الهند س مجلس الدولة . حدود شو (وقد شمله البرنامج التحدیثي الذ أدخله رئ
او بنغ إصالحات في . ١٩٦٤في عام ) إن ال اشر دینغ ش عد حرب فیتنام  و

ا التي احتلتها فیتنام حیث أرسلت  مبود فها  القوات المسلحة ودعمت الصین حل
ة فاحتل مدن شمال فیتنام ثم انسحب ٤٠٠ألف جند و ٨٥الصین  ا وفي  ٢٥٠.د

حوالي ملیون  ض عدد أفراده  س الكم حیث تم تخف النوع ول ان االهتمام  عهد دینغ 
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ش . ١٩٩٧جند في الثمانینات ثم نصف ملیون في العام  ضات ظل الج ورغم التخف
ي عام الصیني هو األكبر في العالم من حیث العدد إذ بلغ إجمالي عدد أفراده ف

، منهم حوالي  ٢٠٠٧ ر ر نظامي ٢,٣نحو ثالثة مالیین عس   ٢٥١.ملیون عس
فاءتهم  اتجاه االرتقاء  رة  ز االهتمام على تأهیل الكوادر العس في المقابل تّر

رة الحدیثة ة، فضًال عن العلوم العس ة والثقاف ة والتكنولوج ومع مطلع القرن . العلم
واد ات بین  ش أكثر من الحاد والعشرن توراة  ٢٦ر الج حملون درجات الد ألف 

ات. والماجستیر ة على مستو اد ات تولي الهیئات الق الفیل والفرقة والفوج، : و
رة فما فوق، بنسب  المئة  ٧٥، و ٩٠، ٨٨مقصور على خرجي المعاهد العس

  ٢٥٢.على التوالي
خ رة، و اصة تعزز قدرات متالزما مع ذلك سعت الصین لتحدیث ترسانتها العس

ات تدمیر  ة عابرة القارات، وتقن حرة، واالستثمارة في الصوارخ النوو سالح ال
ة و ة"األقمار الصناع ة "الحرب االلكترون الطائرات الحر ، هذا إلى جانب التزود 

ان من أبرز اإلنجازات  ع الروسي أو اإلنتاج الصیني، و المتطورة، سواء ذات التصن
ة من طراز على هذا الص ة الصین ر الطائرة الحر ، التي ُتعّد إحد (J-١٠)عید، تطو

ش  ٢٥٣.أهم الطائرات المقاتلة في العالم ر على الج وقد بلغ إجمالي اإلنفاق العس
ة، ما بین ٢٠٠٧الصیني خالل العام  حسب تقدیرات غر ار إلى  ٩٧،   ١٣٩مل

ار دوالر، بینما تعلن الصین في العادة أرقاماً  أقل من هذه حتى ال تثیر مخاوف  مل
  ٢٥٤.القو الكبر 

إذن من مالمح اإلصالح في الصین أنه سعى للدمج بین أفضل ما لد 
ة  یر وحما ال على العمل وحرة التف م مثل اإلق االقتصاد الرأسمالي الحر من ق
م مثل العدالة وتكافؤ  ة من ق افأة المجتهدین، وأفضل ما في االشتراك اإلبداع وم

ا ة العل ذلك . الفرص والسعي الستقرار المجتمع والتعاون من أجل المصالح الوطن
                                                            

٢٥١ Arabic.cnn.com ٢٠٠٢إبریل  ١٢.  
 .المصدر نفسھ ٢٥٢
 .٢٠٠٨إبریل  المصدر السابق، ٢٥٣
 .٩٩سامر خیر أحمد، المرجع السابق، ص  ٢٥٤



١١٠ 
 

مها قها في مناط محدودة قبل تعم . التطبی الحذر للنظرات الجدیدة من خالل تطب
م والتدرب والثقافة  ة والتعل ة الوطن التر ة(ما اهتمت  ا )الثورة الثقاف ، والتكنولوج

ا قاء على واالنفتاح واهتمت  ة ومحارة الفساد واإل ط األخالق لزراعة والعمال والضوا
النهج البراجماتي في تناغم ما . الدور االجتماعي للدولة ة  ما اتسمت التجرة الصین

بین االعتماد على الذات واإلرث الحضار واالنفتاح على العالم الخارجي وهو ما 
اسة ة للصین یتناوله الفصل التالي من خالل فحص الس   .الخارج
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اسة    رًا، تتحرك في إطار س ا وعس ًا واقتصاد اس ة س الصین قوة متنام

ة المجال، هدفها نهضة الصین وتقدمها  ة التوجه، عالم ة شاملة، صین خارج
طها  والوصول إلى سة مح عد أن ظلت حب انة الالئقة بها على المسرح الدولي،  الم

اردة ان الحرب ال مي إ قمة . اإلقل ات المتحدة  لكن الصین اصطدمت بتفرد الوال
انت تتطلع إلى نظام دولي متعدد األقطاب ٢٥٥.النظام الدولي الجدید   .وقد 

ال فرجسون    تب المؤرخ ن ن قد شهد تراجع أن القرن الواحد والعشر "لقد 
ة تشیر إلى تزاید . الغرب وٕاعادة توجه العالم نحو الشرق  ما أن هناك مؤشرات دول

التالي فإن القطب المتراجع، وهو . قوة الصین ات المتحدة، و انة الوال بینما تتآكل م
اً  عتبر الصین تهدیدًا أمن ات المتحدة، سوف  تاب  ٢٥٦."الوال القرن "وقد أشار مؤلف 

ار، أستاذ إدارة األعمال بجامعة أوهایو، إلى أن الصین ستتجاوز " الصیني أودید شن
ات المتحدة بین األعوام  W٢٥٧א. ٢٠٢٥و  ٢٠٢٠الوال 

ة المتعاظمة .١ ة الخارج  .االستثمارات الصین
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صة .٢ ة الرخ ا األجنب   .التكنولوج
ارها دولة غیر أن الكثیر من الخبراء في الصین    اعت الدهم  ما زالوا ینظرون ل

ادة  ز في الس ة تتر ة ال زالت في حالة صعود، ومن ثم فإن أهدافها األساس نام
ة والسالم؛ وعدم التور في أ  واالستقالل وسالمة ووحدة أراضیها وتحقی التنم

ة، حتى ال تت ات المتحدة األمر خاصة الوال رة مع أ طرف، و هدد مواجهات عس
ة ة الداخل فعلى المستو النظر تسعى الصین منذ استقاللها إلى  ٢٥٨.مسیرة التنم

ة لدورها في العالم الخارجي م التوجهات السلم انات . تدع ع الوثائ والب وتشیر جم
ادئ الخمسة  ة صراحة إلى هذا التوجه، وأهمها الم ة الصین والتصرحات الرسم

ش السلمي، التي التزمت ب ادل ١٩٥٤ها منذ عام للتعا ، والممثلة في االحترام المت
ة للغیر،  ادة، وسالمة األراضي، وعدم االعتداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخل للس
میثاق األمم  س االلتزام القو  ادئ التي تع ش السلمي، وهي الم والمساواة، والتعا

ة   ٢٥٩.المتحدة ومبدأ التعاون في العالقات الدول
ة وتتم اإلش اسة الخارج ًا للس ارها مرجعا أساس اعت ادئ دائما  ارة إلى هذه الم

ان الرسمي الذ صدر في  ة، هذا فضًال عن الوثائ الحدیثة مثل الب  ١٨الصین
ادئ، إضافة إلى دعم مفهوم ٢٠٠٣أغسطس  ، والذ أكد ضرورة احترام تلك الم

ادلة، والمساواة ف ون جوهره الثقة المت انت جدید لألمن  ا  ادة بین الدول، أ ي الس
حث  ل دولة وال ة الخاصة  ة، واحترام الظروف القوم اس ة والس ظروفها االقتصاد
ة بین الدول  ة المشتر ادل والتنم ة، وتحقی التعاون المنفعي المت ة مشتر عن أرض

س الصیني ُهـو جینتاو في خطاب ألقاه في  ٢٦٠.افة  ٢٠٠٨أبرل  ١٢وقد أكد الرئ
ة  أن ه التوجه نحو تعدد ح ف ا في النظام الدولي، والذ أص ًا أساس الصین ُتعد مشار

ة  ن التراجع عنه، وأن الصین تلتزم التزامًا صارما بنهج التنم م األقطاب أمرا ال 

                                                            
 .٢٠٠٦، أبریل ١٦٤دولیة، العدد الصینیون والدور الخارجي لبالدھم، السیاسیة ال: حسن أبو طالب، رؤیة بكین. د ٢٥٨
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اع  ار المستقل لنهج تنمیتها، وات ة، واحترامها لح الشعوب األخر في االخت السلم
عة  ة ذات طب اسة أمن ة االنفتاح للكسب س ات استراتیج ع بث ة، وأن الصین ستت دفاع

منة أو التوسع، وتعزز تحرر التجارة  المتكافئ وأن الصین لن تسعى مطلقا لله
ة وأمن الطاقة، وحل  الت االستثمار، والسعي نحو حل جماعي للمخاطر المال وتسه

ة والتجارة من خالل التشاور والتعاو  ن، واستعداد الصین للتكیف النـزاعات االقتصاد
ة، والتزام الصین مقاصد  مع المخاوف المشروعة للدول األخر خاصة الدول النام
ادئ میثاق األمم المتحدة  ومراعاتها القانون الدولي والمعاییر الحاكمة للعالقات  وم

ة والتناغم والتعاون والتقدم  المشترك في العالقات الد مقراط ة، وتعزز الد ة الدول ول
شرة عالوة على أن الصین ستظل تعمل من أجل نظام  واحترامها لتنوع الحضارات ال
ة في الشؤون متعددة  ة الصین بجد دولي أكثر عدًال وانصافًا، وتأكیده مشار
ة  ة الكورة والقض ة النوو األطراف، ومحاولتها لعب دور بّناء مهم في دفع القض

ة دارفور وغیرها نح ة وقض انة اإلیران و الحل السلمي، معتبرًا الصین قوة مهمة لص
مي والعالمي ن اإلقل   ٢٦١.السالم واالستقرار على المستوو

استها    ة، فقد دأبت الصین على إعطاء س أما على مستو الممارسة الفعل
ة التي تكفل لها تحقی  ة والواقع ة والبراجمات بیرًا من المرونة والفاعل ة قدرًا  الخارج

ةالسالم  ة . والتنم عة البراجمات طب ال ة هنا تكاد تكون متأثرة  اسة الصین ولعل الس
ة التي ترفض النظرة الواحدة لألمور أو أن تكون اسیرة اتجاه  ر والحضارة الصین للف
او بینج  س الصیني الراحل دانج ش ة التي عبر عنها الرئ ة الصین واحد وهذه البراجمات

أكل الفأرإنه ال یهم أن : "قوله ض أو أسود وٕانما المهم أن   ٢٦٢".ون لون الهر أب
ات التنین  ه بلیونة حر ة هي أش ة الصین الذ یرمز إلى  –ما أن مرونة الدبلوماس

ل االتجاهات –الصین  ن لها أن تتحرك في  م والصین . ورهافة عضالته التي 
ة تقوم على وفلسفتها األخالق. حضارًا هي بلد الوسط والتسامح والتناغم ة والروح
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رة االنسجام والتناغم اسیین الصینیین . ف ر الس م ال تزال موجودة في ف وهذه المفاه
ة ناعمة . وفي نظرتهم إلى إدارة شؤون العالم م إلى استراتیج وقد تحولت هذه المفاه

المثل القائل ة عمًال  ة الصین سمة: "وفاعلة للدبلوماس وتظهر  ٢٦٣".أغمد خنجرك في 
اسة الصین تجاه العالم الخارجي، ه اسة بوضوح في س ذه الس   א

W٢٦٤ 
یل نظام دولي جدید متعدد : احتواء القوة العظمى .١ حیث ترغب الصین في تش

منة  اسة اله ة، وتعارض س ة األحاد األقطاب، ومن ثم فهي ترفض نظام القطب
ة على العالم اسة إال أن الصین في . األمر ة في س ل األحوال تبدو غیر راغ

اسة االحتواء وتعمد إلى  ات المتحدة، ولكنها تجنح إلى س المواجهة أوالتحد مع الوال
ة والمساواة ة ولكن في إطار من الند ففي مسألة تایوان، ورغم تأكید . الحلول السلم

ات المتحدة دعمها لتایوان التي تعتبرها الصین جزء من الوطن  األم، ورغم تأكید الوال
استقالل تایوان حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة، إال أنها  الصین أنها لن تقبل 
ات المتحدة فرصة  ة، وهي بذلك ال تعطي للوال الطرق السمل تراهن على الوحدة 

ة . المواجهة حول تایوان اسة الصین له، فإن الس من منظور واقعي مرن  –ومع ذلك 
افة المجاالت، خاصة في مجال التجارة، تقبل التعاون م – ات المتحدة في  ع الوال

ات المتحدة هي الشرك التجار األول للصین، وتعد األخیرة هي  حیث تعتبر الوال
الت العالقة بین الطرفین أن  ات المتحدة، وٕاحد المش الشرك التجار الثاني للوال

ات المتحد ر في فبرایر هناك عجزًا في المیزان التجار للوال ة لصالح الصین ُقـدِّ
عطي مؤشرًا على ضخامة  ٢٠١,٦بنحو  ٢٠٠٧ اسي، لكنه  ار دوالر، وهو رقم ق مل

ادل التجار بینهما  .الت

ا واالتحاد  .٢ ، وفي مقدمتها روس صفة خاصة الدول الكبر ع جبهة األصدقاء و توس
ا  ة صداقة مع روس ي، فقد نجحت الصین في إقامة اتفاق منافسها التارخي  –األورو

                                                            
 .١٤٩المصدر نفسھ، ص  ٢٦٣
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ادة العالم الشیوعي في الماضي  ین،  –على ق ة ل النس خاصة في ظل تزاید أهمیتها 
ة، وفي رغبتهما في إیجاد نظام دولي  منة األمر ان معا في رفضهما لله حیث تشتر

النفط والسالح ا مصدر أساسي إلمداد الصین  ما أن روس أما  ٢٦٥.متعدد األقطاب، 
ة لإل م مصالحها معه، خاصة في النس ي، فتسعى الصین إلى تعظ تحاد األورو

عتبر األخیر الشرك التجار الثالث للصین أتي في . مجال التجارة واالستثمار، إذ  و
ة في الصین، رغم الخالف  ضًا من حیث حجم اإلستثمارات األجنب الترتیب الثالث أ

سبب انت هاكات حقوق اإلنسان في الصین، الذ قد ینشأ بینهما بین الحین واآلخر 
عض صفقات  ، واعتراض الصین على  اسات اإلغراق التجار اع الصینیین لس وات

ي مع تایوان عقدها االتحاد األورو ة یتفقان . األسلحة التي  ولكن الطرفین في النها
ادلة تُجب أ خالف ة دائمة لحل هذه . على أن المصالح المت ما أن هناك آل

اشرالخالفات  ة مع . عن طر التفاوض الم اسة الصین ة الس ومما یدل على إیجاب
قة بناء شراكة شاملة مع الصین ودفع التعاون مع  ي إصدار األخیر وث االتحاد األورو

ي  ة التجمع اآلسیو األورو ام(الصین عبر آل  ٢٦٦).آس

ا: الجوار اآلسیو اآلمن .٣ اسة حیث تدعو الصین دول الجوار اآلسیو إلى ات ع س
ادلة التي من شأنها أن تنحى الخالفات  ة المت اس ة تقوم على تعزز الثقة الس مشتر
ادلین، وتعمی  ش في تناغم على أساس االحترام والمساواة المت ًا وتحق الع جان
افحة اإلرهاب  ة والتعاون في مجال م ات المشتر التعاون االقتصاد والتصد للتحد

ة واالتجار ومنع االنتشار النوو  ة والهجرة غیر القانون افحة الجرائم عبر الوطن ، وم
اسة االنفتاح س ة، وااللتزام  ة والشعب ادالت الثقاف ذلك زادة الت  ٢٦٧.في المخدرات، و

ه الجزرة  لة ش ت الصین في حل مش اق سعیها نحو الجوار اآلمن شار وفي س
ة خالفاتها مع دول الجوار، وطمأ نة خصمیها التقلیدیین في المنطقة الكورة، وتصف

                                                            
 .المصدر السابق... الدسوقي، الصین وروسیا ٢٦٥
) محرران(ھدى میتكیس وخدیحة عرفة . د: السید صدقي عابدین، عالقات الصین مع االتحاد األوروبي، في ٢٦٦
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ان والهند ا ما سعت الصین منذ التسعینات من . والتفاعل اإلیجابي معهما وهما ال
ا،  ة مع دول الجوار، خاصة روس ة النـزاعات الحدود القرن العشرن إلى تسو

ستان، وفیتنام ازاخستان، وقیرغیزستان، والوس، وطاج  . و

ة مع الد .٤ ةالشراكة اإلیجاب حیث تعمد الصین إلى إقامة شراكات : ول النام
ة، خاصة في ظل  ا الالتین ا وأمر ا وأفرق ة في آس افة الدول النام ة مع  اقتصاد
ونات النهوض العام  ونًا مهما من م حت م ة أن الصین أص ادة الصین اعتقاد الق

ة، وذلك في إطار من المساواة والكفاءة ودون التدخل  ة للدول النام في الشؤون الداخل
عض قادة  ة، وهو األمر الذ یلقى هو لد  م ضا في مشاكلها اإلقل ودون التور أ
ة، وتقوم على التسلط وانتهاك حقوق اإلنسان ثیر منها الشرع فتقد  . هذه النظم التي 

اسة إلى فتح أسواق هذه الدول أمام التجارة  وتهدف الصین من وراء هذه الس
ةواالستثمارات  ع النفط والموارد الطب دها  ة واإلعتماد علیها في تزو هذا إلى . الصین

ت في  ة، خاصة في التصو جانب االستفادة من دعم هذه الدول في المحافل الدول
قوم على . األمم المتحدة ة إلى خل نظام دولي  استها الرام ذلك في تأیید س و

ة العالقات الد مقراط ةالمساواة وترسیخ مبدأ د اسة . ول وتعتمد الصین في هذه الس
ات مثل منتد التعاون الصیني األفرقي، ومنتد التعاون -على إقامة المنتد

ة مثل منظمة شنغها -الصیني م ة المنظمات اإلقل ة في عضو العري، والمشار
مي  ا للتعاون اإلقل طة جنوب آس ا الوسطى، أو را ا ودول آس التي تضم الصین وروس

ان، ومنظمة التعاون االقتصاد )سارك( طة اآلس ذلك مد جسور التعاون مع را ، و
ك وغیرها ف اس ا وال  ٢٦٨.لمنطقة آس

ة .٥ التزاماتها الدول ة : الوفاء  التزاماتها الدول حیث تسعى الصین إلى الوفاء 
مجلس األمن الدول، وأعضاء  ة  ارها إحد الدول الخمس الكبر دائمة العضو اعت

تها في أكثر من الناد ال ة) ٣٠٠(نوو الدولي، إلى جانب عضو . معاهدة دول
ة ة التزاماتها الدول ة وتنفذ بجد م ة واإلقل . وتشارك الصین بنشا في الشؤون الدول
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ة ما یزد على مائة ألف جند لحفظ  عثت الصین على مد األعوام الماض وقد 
ات األمم الم) ٢٢(السالم في إطار  ة من عمل ًا . تحدة لحفظ السالمعمل وجد حال و

من جنود حفظ السالم الصینیین في الخدمة العاملة، مما یجعل  ١٩٠٠أكثر من 
ة في مجلس  قوات من بین الدول الخمس دائمة العضو الصین أكبر دولة تسهم 

 .األمن الدولي

ة  ا الدول ة للعدید من القضا ة في إیجاد حلول سلم ما أن الصین تساهم بإیجاب
ة وٕایران ورا الشمال ة في  ما تسعى الصین إلى . المتوترة مثل أزمات البرامج النوو

طرة على التسلح الدولي ونـزع  ة الفعالة في جهود منع االنتشار النوو والس المشار
طرة على . السالح شأن الس ة  ع المعاهدات الدول وقد انضمت الصین إلى جم
د الصین إصالح األم. التسلح م المتحدة وتدعمها مع غیرها من الهیئات المتعددة وتؤ

ة وتعارض الصین . األطراف لمواصلة لعب دورها الحیو في معالجة الشؤون الدول
ة  ة في الجهود الدول الها، وتساهم بإیجاب مختلف أش ة  ع النشاطات اإلرهاب حزم جم

افحة اإلرهاب   ٢٦٩.لم
القل إزاء الصورة    ة التي یروجها منظرو الغرب عبر وقد بدأت الصین تشعر  السلب

ة  مثل تهدیدًا لدورها في العالم ولتجرتها التنمو ت أن ذلك قد  العالم الخارجي، وأدر
األساس على العالم الخارجي فهي تدرك تمامًا مخاطر العزلة . الرائدة التي تستند 

عد أحداث المیدان ا ة  عد تعرضها لعزلة دول ة علیها، خاصة  ، الدول אلسماو
،אאאאW٢٧٠  

اسي : تغییر الخطاب الصیني .١ فالصینیون أنفسهم بدأوا في تغییر خطابهم الس
ستخدمونه  انوا  ًا یتجنبون استخدام تعبیر الصعود الصیني الذ  ، فهم حال والتنمو

مات عد أن صدرت تعل قًا  س  سا التطور "استخدام تعبیر " هو جینتاو"في عهد الرئ
فید الصین فقط "السلمي للصین ة، وأنه لن  سعى إلى تغییر التوازنات الدول ، الذ ال 
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ضاً  فید اآلخرن أ ه بین الصعود الصیني الحالي . ولكن س ما تنفي الصین أ تشا
لثاني، والذ تسبب في والصعود األلماني في القرن التاسع عشر في عصر غلیوم ا

ة األولى د الصین أنها تعمل في إطار تواف المصالح، وأن . الحرب العالم وتؤ
ة الضرورة على العالقات الدول س خطرًا  ألن الصین ستندمج في . الصعود الصیني ل

ة الدول األخر  ق الضرورة . النظام الدولي مع  عني  ما أن الصعود الصیني ال  
ات اني واأللماني تحد الوال ا ة، مثلما حدث في حالة الصعود ال . المتحدة األمر

عض  یف ستتحداها؟ واألكثر من ذلك أن  ة، إذن  فالصین تعتمد على السوق األمر
القو العظمى، ولم  ل أكبر  ش ط  المنظرن الصینیین یرون أن تحقی مصالحهم یرت

مبدأ أن العالم أحاد ات المتحدة یتحرج هؤالء من القبول  ة، وأن الوال  القطب
طرة لعقود قادمة ة ستظل القوة المس وعلى الرغم من أن الزعماء الصینیین قد . األمر

ة القطب، إال أن هؤالء  أیدوا مرارًا مبدأ تعدد األقطاب، وأدانوا في المقابل مبدأ أحاد
ع مجابهة الوال –غیر الرسمیین  –المنظرن  ات المتحدة یرون أن الصین لن تستط

ة في الوقت الراهن، وأن تحقی الصین ألهدافها  ة  –األمر ن أن  –السالم والتنم م
ة  ٢٧١.یتم في ظل العالم أحاد القطب

رة .٢ ة العس صورة : تأكید الشفاف رة  ة الشوؤن العس حیث الصین رفع شفاف
ال ادلة مع مختلف البلدان  رة المت ة التسلح . عالممتزایدة، تعززًا للثقة العس فشفاف

رة  ة الجانب وقدراتها ونشاطاتها العس رة أحاد اها العس تعني وصف دولة لنوا
عض الحقوق أو تكشف عن  تم تعهدها بها، وتتخلى عن  المعلن عنها علنًا، و

اساتها حول الدفاع الوطني ة، . س الوثائ المعن وقد تقدمت الصین إلى األمم المتحدة 
رة لألمم المتحدة ابتداًء من عام حیث أعلنت عن  تها في نظام النفقات العس مشار

انًا ٢٠٠٧ ة لألمم المتحدة وقدمت ب تها في سجالت األسلحة التقلید ، واستأنفت مشار
رة لعام  ش الصیني على  ٢٠٠٦عن النفقات العس إلى جانب حرص قادة الج
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ادلة واالتصاالت المتكررة مع جیوش دول وقد أجر . العالم المختلفة الزارات المت
ش الصیني خالل السنوات الخمس األخیرة  ة مع ) ١٨(الج رة مشتر مناورة عس

ة  ٢٠٠٥وفي عام . جیوش الدول األخر  ة الصین فتحت قوات الصوارخ االستراتیج
ة اتت تحرص . ألول مرة أبوابها أمام قادة الجیوش األجنب ل عام، فإن الصین  ش و

ساعد على تعزر الثقة وتخفیف على زادة الع ما  ة في مجال التسلح،  ة والشفاف لن
مي والدولي  ٢٧٢.التوتر وتعزز السالم واألمن اإلقل

ة .٣ ة الصین ر أداء الدبلوماس حیث أثمرت نتائج التدرب المستمر الذ تقوم : تطو
ة منذ عشرن عامًا عن وجود جیل من الدبلوماسیین ی ة الصین تمیز ه وزراة الخارج

ا،  ات المتحدة وأورو ة من الوال البراعة والفطنة، من الحاصلین على الشهادات العلم
ة طرح  ة تغیر إدراك القادة ألهم ة، صحب ذلك عمل والمجیدین ألكثر من لغة أجنب
الصین لوجهة نظرها أمام العالم الخارجي من أجل تحسین صورتها، ولتعبئة رأ عام 

عادها وأهدافهادولي مناصر لها ومتفهم   .أل

ات العالقات ": القوة الناعمة"تفعیل مصطلح  .٤ وهو المصطلح الذ ُستخدم في أدب
ي جوزف نا في عام  اسة األمر ة منذ أن قدمه عالم الس ، إذ بدأت ١٩٩٠الدول

ة في تفعیل العمل بهذا المفهوم من خالل استخدام  ة الصین ة الخارج اس دوائر الس
م مؤتمر في األدوات الثقاف رة والرمزة، ومنها تنظ ة  والف ة واآلیدیولوج ة والدبلوماس

بر  ٢٠٠٦في أبرل " حلم الصین"ین لبدء  ار  في محاولة لرط الصین بثالث أف
ة، والقانون الدولي، إضافة إلى : هي اس ادة الس ة، والس اس ة والس ة االقتصاد التنم

ة لخطاب الدبلوماس ادة وتنوع أن الصفة الغال یین الصینیین تجدها عن احترام الس
یین عن القوة وتغییر النظام الدولي  الحضارات، في حین تجد خطاب نظرائهم األمر

الدهم م المساعدات والقروض . لصالح  ة تعتمد  على تقد ة الصین ما أن الدبلوماس
دون أ شرو عیدا عن . و ممارسات ما أن الحوار هو في إطار من المساواة و
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ات المتحدة عها الوال منة التي تت ة إلى أن . اله ات الصین " التنین"ما تشیر األدب
ة وروحها ووحدتها، ما هو إال  الرمز الصیني الشهیر، الذ یرمز إلى األمة الصین
ة  ائل الصین ة للق ة توحید ة تارخ ب، تم استخدامه في إطار تسو الي مر مخلوق خ

ان  مة، حیث  م القد ل حیوان ما، فجاء قائد عظ لكل قبیلة رمزها الخاص في ش
ائن خرافي افتراضي وهو  ل  ل هذه الرموز في ش ائل، فتم توحید  فوحد هذه الق

ضًا یختلف عن معناه . التنین وهو بذلك یرمز إلى التنوع والتوحد والتناغم، وهو بذلك أ
طرة وا "Dragon"الغري  منة والس ر . القتحامالذ یرمز إلى اله ومن هنا دعا المف

ه"الصیني  ه دج ة لكلمة التنین وهي " جوان ش ج للمفردة الصین إلى ضرورة الترو
ة ) لونج( حتى ال یتشّوه معنى التنین الصیني الذ  "Dragon"بدًال عن المفردة الغر

منة واالقتحام التنین الغري الذ یرمز لله  ٢٧٣.یرمز للوحدة والتناغم 

WאאאW 
أثار صعود الصین المتسارع في العقود األخیرة جدل حول مد خطورة هذا   

ة وجذبت الظاهرة اهتمام العدید من المحللین لمناقشة . الصعود على العالقات الدول
ر . عدد من الموضوعات المهمة التي تثیرها الصحوة الكبر للعمالق األصفر و

عض  انت قد قدمت للعالم نموذجا فردًا في التحول ال إلى " الداخلي"أن الصین إذا 
صدد طرح  م حزب شیوعي، فإن هناك ما یدل على أنها  اقتصاد السوق تحت ح
حیث ترسم صورة  قل تفردا على مستو تفاعالتها مع العالم من حولها،  نموذج ال 

ةجدیدة لسلوك الدولة الصاعدة على سلم القوة العا ال النموذجین ینهض على . لم و
ات في القرن العشرن  عین ة التي ترسمتها الصین منذ أواخر الس س عض القواعد الرئ

عها حتى الیوم   ٢٧٤.وال تـزال تت
ة هي    ة أن القوة الماد اسة الدول ة في الس یر أصحاب النظرة الواقع

ها الخارجي إزاء مح اسات الدول ولسلو عة . طها العالميالمحرك األول لس طب و
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غر الدول  معدالت نمو سرعة ال بد أن  الحال فإن االقتصاد القو الذ یتمتع 
ة وتأمین اتساعها إذا  ة تلك القوة االقتصاد رة لحما یر في بناء القوة العس التف

رة، فإن . اقتضت الحاجة ة والعس ة قاعدتیها االقتصاد صال ومتى شعرت الدول 
ة أو هذا ال بد  م ة هي محاولتها تعدیل األوضاع اإلقل فضي إلى نتیجة  حتم أن 

فضل عنصرْ  أت لها  انة الجدیدة التي ته ما یتالءم والم ة، أو اإلثنتین معا،  العالم
ة ة هما . القوة الماد ة الثان ان قبیل نشوب الحرب العالم ا والمثاالن األلماني وال

دة المفضالن عند أصحاب هذه المدرسة م الحجج المؤ ، حین یتعل األمر بتقد
لتا الدولتین اندفعتا دون تردد إلى حرب ضورس عندنا اعتقدتا أن نموهما . لرؤاهم ف

ة تختلفان عن  ة ودول م انتین إقل رة یؤهالنهما لتبوؤ م االقتصاد وقدرتهما العس
ان مما الحظه الواقعیون أن . تلك التي أرادها لها العالم آنذاك الدولتین لم تظهرا في و

الفعل،  مي والعالمي القائمین  طهما اإلقل ة تجاه مح ة رحلة صعودهما میوًال عدوان بدا
ل جذر  ش ولكن ما لبثت التطورات الالحقة . ودون السعي إلى تعدیلهما أو تبدیلهما 

قة أهداف المراجعة  ینت أنهما ما أرادتا إال . للدولتین" الثورة"أن أظهرت حق سب و
ة لهما    ٢٧٥.الموقف لإلنقضاض في اللحظة التي رأتاها مناس

ضًا  عید أ ة للواقعیین، فإن حال الصین المعاصرة بل وماضیها ال النس و
ون إلى ما حدث في  أن مصیر الصعود الصیني هو أقرب ما  عززان معا االعتقاد 

ارحة ار قادتها لهذا األمر، فإن معدالت . ال النمو االقتصاد التي وعلى الرغم من إن
استخدامها  رة، والتهدید  ر القدرات العس ل تصور، والحرص على تطو فاقت 

غذیها –خاصة إذا تعل األمر بتایوان  –صراحة  وك و التأكید مما یدعم الش . هو 
التمیز واالختالف عن اآلخرن واالعتقاد في  وعلى صعید آخر، فإن الشعور 

انة الدولة ال قة الجذور في الماضي الصیني ففي استحقاق م عظمى، لهي أمور عم
ة مساحة فحسب، بل  اطرتها القدامي، لم تكن الصین هي أوسع الدول اآلسیو اعتقاد أ

                                                            
دراسة في نظریات الصعود الصیني، ھدى میتكیس : المخاوف واآلمال. ..حنان قندیل، القوة الصینیة الصاعدة  ٢٧٥

، ص ص )٢٠٠٦مركز الدراسات اآلسیویة، جامعة القاھرة، : القاھرة(، الصعود الصیني )محررتان(وخدیجة عرفة 
٤٣ -  ٤٠. 



١٢٢ 
 

لف من السماء مه االمبراطور الم ح أكمله، والذ  انت العالم  : لكنها 
(Heavenly Mandated Emperor).٢٧٦   

ة النظرة، لم تكن هناك  حدود من أ نوع بین االمبراطورة ومن الناح
ة للدول المجاورة النس ضًا  ان األمر أ ذا  فالصین في أوج . والعالم الخارجي، و

لها هي  ا  انت آس ا، وٕانما  مجدها االمبراطور لم تعتبر نفسها أبدا جزًء من آس
ة، فقد خبرت الصین نوعین من النظم اإلقل ٢٧٧.حدود الصین ة التارخ ة ومن الناح م

ة أما أولهما، فهو ما أصطلح الصینیون على  . أو الملك "Wang"تسمیته بـ والعالم
صورة ودودة وعادلة منتها  طرة تمارس ه شیر إلى وجود قوة عظمى مس وأما ثاني . و

طرتها  فرض س ام القوة العظمى  شیر إلى ق ه نظام وهو  هذه النظم فهو ما أُطل عل
اس طها  ینما ألف الصینیون . تخدام وسائل العنف والقمع واإلكراهعلى مح في  –و

ة وحدودها  –عهودهم االمبراطورة  ممارسة النظام األول على األراضي الصین
اعا مع البرابرة الموجودین خارج نطاق هذه  ان األكثر ات ة، فإن النظام الثاني  اآلسیو

صدق الواقعیون على تنبؤاتهم  ٢٧٨.الحدود ذا،  االستناد إلى المیراث الثقافي وه
، وهو  ة في تحقی هدف توازن القو دون أن الصین ماض الصیني وهم الیوم یؤ
عته القو الصاعدة من قبل حین أرادت أن تضع طموحاتها إلى القوة  الهدف الذ ات

ة موضع التنفیذ ًا . العالم حین تسعى الدولة الصاعدة مثًال (وتوازن القو قد یتم داخل
حمیها من االنسحاق أمام القو  ما  م قدراتها مصادر قوتها في الداخل  إل تعظ

منة حدث على المستو الخارجي )المه عندما تحاول الدولة الصاعدة (، أو قد 
منة  ة التصد للقو المه غ التحالف مع دول أخر  تعوض النقص في موارد قوتها 

ال األمرن واضح )على النظام الدولي تمامًا في السلوك الصیني، سواء على ، و
ه الصین في (المستو الداخلي أو الخارجي  ار ما تقوم  ما إذا أخد في االعت ال س

ة لمواجهة ما تتعرض له من  ان مثًال من دعم لتحالفاتها اآلسیو إطار منظمة اآلس
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ا  ة بخصوص عدد من القضا تایوان واإلغراق التجار وحقوق (ضغو أمر
  ٢٧٩).اناإلنس

ن  م ات التي  وفي هذا اإلطار یذهب الواقعیون إلى أن أفضل االستراتیج
ة  اعها مع القوة الصاعدة ذات الخطر هي أن توجه إلیها حرب وقائ ات

(preventive War)  تجهض قدراتها ومصادر قوتها قبل أن تتطور إلى ما یهدد
ة اال. األوضاع المستقرة ة استراتیج لي ذلك في الفعال  (containment)حتواء و

التضیی على الدولة الصاعدة وعلى مصادر قوتها، حتى ال تتوسع  التي تكتفي 
  . فتهدد موازن القوة القائمة في النظام الدولي

غیر أن الحجج التي ساقها الواقعیون ال تصمد أمام مجموعة من الحقائ 
ة رة المتفوقة ومن ذلك مثًال أن النمو االقتصاد الكبیر والق. الموضوع درات العس

ة وحتى الیوم، لم  ة الثان ة الحرب العالم ا منذ نها ان وألمان ا التي توافرت لكل من ال
ة التي مارستها من قبل، بل لقد انخرطت  اسات العدوان تدفعها إلى انتهاج ذات الس

اكل وأبینة النظام الدولي الذ برز عقب الحرب واندمجتا في عمل اته الدولتان في ه
اع سلوك العدوان واالعتداء، لذا  ًال نحو ات ارهما من الدول األقل م اعت وظهرتا معا 
ة للصین، خاصة أن  النس ة التساؤل عن جدو تنبؤاتهم  ح لناقد المدرسة الواقع
طها العالمي  ة ومح م اها اإلقل بیرة للتعامل مع قضا الفعل جهودا  األخیرة تبذل 

لقد انضمت الصین . ة في التعامل السلمي ال التوثب العدوانيأسلوب ینم عن رغ
ا  طة دول جنوب شرق آس ان(إلى را العضو "وتدرجت فیها من مستو ) اآلس

ثم تعاونت مع . Full Dialogue partnershipإلى درجة الشراكة الكاملة " المراقب
آس ة التي عصفت  ات من دول إقلمیها في التقلیل من آثار األزمة المال ا في التسعین

ات . القرن العشرن حسب بل إنها ساهمت مؤخرا في نزع فتیل األزمة بین الوال س  ل
ضرورة التفاهم حول هذا الموضوع ة، حین أقنعت األخیرة  ورا الشمال    ٢٨٠.المتحدة و
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عضو مسؤول في المجتمع  أما إزاء العالم، فیبدو أن الصین قد تصرفت 
ما ارتضت الخضوع لقواعدهالدولي عندما قبلت الم ة في مؤسساته  ولعل سعیها . شار

اتها، ثم  مقتض ة ونجاحها  في االلتزام  الدؤوب لإلنضمام إلى منظمة التجارة العالم
عها اتفاقیتي الحظر النوو الشاملة  ق ، NPTوالحد من االنتشار النوو  BCBTتو

عتمد التفاهم و  سلوك خارجي  التعاون سبیلین أساسیین للتعامل وهو مما یثبت التزامها 
ما یؤثر على اقتصادها،  ٢٨١.مع العالم ح  والمالحظ أن الصین ال تنف على التسل

ة الدفاع عندها ما بین  من الناتج القومي، وهو ما یجعل % ٦إلى %  ٤فمیزان
اني واأللماني  ا رة التي میزت االقتصادین ال عیدا عن سمة العس االقتصاد الصیني 

ة قبیل ة الثان   .نشوب الحرب العالم
ة أن الصین الصاعدة رما  میین في حقل العالقات الدول عض األكاد یر 

مها أو العالم من حولها ة إلقل النس الت  ًا ال یثیر المش وهؤالء . تسلك سلو
ة  المدرسة اإلنشائ میون الذین ینتمون ما ُأصطلح على تسمیته  األكاد

(Constructivism) . رو اردة و ن أن عالم النظام الدولي الذ ُولد عقب الحرب ال
ما فیها الدول  ات الدول  م ومعاییر تفرض نفسها على سلو ح ینطو على ق أص

اسب، واالبتعاد عنها ، الصاعدة م والمعاییر مصدرا للم ون االلتزام بهذه الق حیث  و
ة للخسارة وللرفض الدولي ق. مجل ات إن النظام الدولي الذ  ع آل وم الیوم على تشج

ة وأشد حرصا على حقوق  مقراط السوق وعلى حفز الجهود من أجل عالم أكثر د
اإلنسان، وعلى الدعوة إلى إیجاد عالم یخلو من أخطار السالح النوو والتلوث البیئي 

عدل من  – ة، بل و ات الدول الخارج ضع حدودًا على سلو هذا النظام الدولي ظل 
اتها ال م ومعاییر هذا النظامهو عید إنشائها للتواف مع ق ة و والدولة التي تبذل . داخل

ة  م من ناح ین هذه الق ة، و ة من ناح ة والخارج اساتها الداخل جهدها لتوائم بین س
ثیرة تجنیها من النظام الدولي، وذلك عندما  اسب  م ، مرشحة ألن تحظى  أخر

اً  ارها عضوا دول اعت ه الیوم، . ملتزما ُینَظر إلیها  ام  وهذا ما تجتهد الصین في الق
                                                            

 .٦١قندیل، المصدر السابق، ص  ٢٨١
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اساتها  ومعاییر النظام فهي . على الرغم من تفاوت درجة نجاحها في المالءمة بین س
الحذر النوو وأقل نجاحا  ات السوق وااللتزام  آل قا في مجال األخذ  مثًال أكثر توف

ة وحقوق اإلنسان مقراط   .في مجال الد
 أن الحجج التي استند إلیها اإلنشائیون لتفسیر السلوك لكن هناك من یر 

ة  تها الداخل الصیني قد تجاهل جانب مهم في الصورة وهو أن تعدیل الصین لهو
ها الخارجي  مها أو إزاء العالم  –وتبدیلها لسلو هما أمران قد بدآ  –سواء إزاء إقل

ارة"الفعل قبل أن تتبلور المالمح  ة"أو " المع م اردة "الق عد الحرب ال فقد . لنظام ما 
ادئ  م ل نظامها االقتصاد نحو األخذ  ة لتغییر ش بدأت الصین مسیرتها الداخل
ما استهلت طرقها لرأب صدع  عینات االقرن العشرن،  السوق الحرة منذ أواخر س

ضاً  ة، بدًء من هذه الفترة أ ة والدول م ان النظام الدولي. عالقاتها اإلقل قد قدم  وٕاذا 
ة  ة التي اقتنصتها الصین من أجل بلوغ أهدافها في بناء دولة قو الفرص المناس
ادة هناك على بذل جهود  أتي ثماره لوال حرص الق ان ل ومسؤولة، فإن هذا ما 

صاره   ٢٨٢.مستمرة إلبراز الصین في صورة جدیدة أمام عیون العالم وأ
مبدأ التدرج  اساتها  في الوصول لألهداف انت الصین تستهد في س

صطدم مع ما استقر لفترات  –فالتغییر العنیف . المختلفة وتجنبت القفز إلیها الذ 
لة  ان المراد هو ضمان  –طو ار األمثل إذا  ون هو الخ لهذا " االستمرار"قد ال 

له حظوته  ات في تنفیذه، واألهم من هذا  التغییر، والحیلولة دون تعرضه الضطرا
ة وا ة "إن . لرضاء عنهالشرع اساتها الداخل اع الصین أسلوب التدرج  في تنفیذ س ات

ارها نموذجًا جدیدًا في الصعود  اعت د النظر إلیها  ة هو الذ یؤ أو الخارج
   ٢٨٣."السلمي

ة عبر تطبی  على المستو الداخلي أنجزت الصین االصالحات االقتصاد
. (double-track reform) : اراتأو ثنائي المس" اإلصالح ثنائي االتجاه"مبدأ 

                                                            
 .٨٢در السابق، ص حنان قندیل، الصین نموذج جدید للقوة الصاعدة، المص ٢٨٢
 ٨٢حنان قندیل، المصدر السابق، ص  ٢٨٣
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ه تحدید األسعار واألثمان بواسطة موظفي  فعندما بدأ التحول مثًال من اقتصاد یتم ف
ات السوق  ه تلك األسعار وفقًا لمقتض ان هذا في عام  –الدولة إلى آخر تتغیر ف و

قة أو الدخول في  – ١٩٨٣ مة اإلعالن عن نبذ طرائ العمل السا ن من الح لم 
ه وفي ظل هذا . صدام مع من لهم مصلحة في استمرار األوضاع على ما هي عل

اع وفقا لألسعار التي تحددها الدولة، بینما  عض السلع والخدمات ت انت  الوضع 
عت أخر وفقا ألسعار السوق  قا . ب ة السلع المتداولة ط مرور الزمن زادت نس و

ان أوائل التسعینات عندم له خاضعًا للنظام األخیر حتى  ح نظام التسعیر  ا أص
ة والتدرج. لقواعد السوق  ذا جمع هذا األسلوب بین البراجمات وهو ما سمح . وه

القبول،  الت وتصل فیها إلى حلول تحظى  أن تلتف من وراء المش ادات الصین  لق
االستمرار واالستقرار ة  ل عنیف، مضح ش   ٢٨٤.بدًال من مواجهتها 

قف استلهام هذا ا شمل ولم  ة، بل امتد ل ألسلوب عند حد التغییرات االقتصاد
ة ما یتم تغییره  مصداق ة حیث اهتمت الصین  اس ة والس ضا اإلصالحات القانون أ

ثرة ما ُسن منها  س  أ . Credibility rather than flexibility)من قوانین ول
تسب االستمرارة  واالستقرار والقبول، عندما یثبت ا نجاحا في أرض  التغییر  تدرج

ة . الواقع ة لنجاح مسیرة الصین االقتصاد ان نتاج ذلك تأمین الشرو األساس و
مقراطي  ٢٨٥.حثي اكتسبت تلك المسیرة الثقة في الداخل والخارج معاً  أما التحول الد

مسك بزمام األمور ة ألن الحزب الشیوعي الصیني ما زال  طء شدید نس سیر ب . فهو 
ادات الصینوهذا األم بینما یر القادة أن التحول . ر وجد انتقادات شدیدة ضد ق

ات  ات أدنى مثل االنتخا حیث یبدأ في مستو ا  ون تدرج مقراطي یجب أن  الد
ة على مستو القر مثالً    .المحل

مة التي خشیها    بیر في صورتها القد لقد نجحت الصین في انجاز تعدیل 
ما أظهر  سببها،  ازا واضحًا للتراث السلمي في ثقافتها ثیرون  ت حتى الیوم انح

ة   .االستراتیج
                                                            

٢٨٤ Mark leonard, China's New Intelligentsia. Ibid., p. ٥  
  ٨٣حنان قندیل، المصدر السابق، ص  ٢٨٥
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אא 
אאא 

WאW 
الطرقة    سرعة ولكن أمم قلیلة تغیرت  ثیرة تتطور وتتغیر ورما  أمم 

عینات القرن العشر" ة التي تغیرت بها الصین منذ س األمة األكثر  ٢٨٦".نالدرامات
انا في العالم حررت اقتصادها جذراً  طة منخفضة . س س وانتقلت من إنتاج صادرات 

ًا وتجتذب  ا، بینما ترعى قطاعًا خاصًا حیو ة التكنولوج ة عال الجودة إلى سلع راق
اشر ٥٠٠حوالي  ي من االستثمار األجنبي الم ار دوالر أمر لقد تحولت تلك  ٢٨٧.مل

ما . ماكینة هائلة للتصدیرالدولة إلى  فقد تضاعفت صادرات الصین ثماني مرات ف
 . ٢٠٠٣وسنة  ١٩٩٠بین سنة 

ة اآلن إلى        ا % ٣٠ووصلت صادراتها من الصناعات االلكترون من صادرات آس
من النمو في اقتصاد % ١٦حظیت الصین بـ  ٢٠٠٢وفي عام . في ذلك القطاع

ة م ة الثان ات المتحدةالعالم محتلة المرت عد الوال   ٢٨٨. اشرة 
ین أن تحد من قل جیرانها بتزعم مشروع الستحداث منطقة    لقد حاولت 

ة ات محل ا من خالل آل ة وتوثی التعاون التجار في آس م ولكن . تجارة حرة إقل
ة لم تجعل اآلخرن في حالة استرخاء ا الطی اتها ذات النوا ات . تحر ما أن الوال

م عملتهاالمتحدة وا ة طلبوا منها أن تعید تقو ورا الجنو ان و ا وعلى الرغم من أنه . ل
ة العملة ال تزال  شئ في الحال، وأنه یبدو أن قض ال یبدو أن الصین سوف تلتزم 

ة، وهي أن . تستقطب االهتمام اهنا عن النقطة األساس صرف هذا انت فیجب أال 
ق ة و ات المتحدة األمر ة العالم ما زال لدیهم الكثیر من األعمال الصین والوال

عض عضهم ال قوموا بها مع  غّیر من سوق صناعة  ٢٨٩.ل إن نجاح الصین 
                                                            

٢٨٦ China Takes Offs, Foreign Affairs, November/December ٢٠٠٣ 
 .المصدر نفسھ ٢٨٧
 .المصدر نفسھ ٢٨٨
٢٨٩ Foreign Affairs, Ibid. 
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ا ات في آس من صادرات المنطقة من % ٣٠فالصین اآلن تستحوذ على . االلكترون
ات مقابل  اسب الصین أكثر . ١٩٩٧فقط في سنة % ١٤,٣اإللكترون انت م لقد 

ة ل النس إلى % ١٩,٨سنغافورة التي رأت حصتها في السوق تتدهور من تكلفة 
ان وقعت تحت الضغط%. ٩,٨ الند وتاو ورا . وهناك دول أخر مثل مالیزا وتا و

نت من المحافظة على حصتها في مواجهة المنافسة  ة فقط هي التي تم الجنو
ة، حیث جاءت حصتها في السوق سنة  ا أعلى من حصته%) ١٧,١( ٢٠٠٢الصین

انت أقل من ذروتها التي بلغت %). ١٦,٥( ١٩٩٧في سنة  في % ١٨,٧ولكنها 
  ٢٠٠٠.٢٩٠سنة 

ة في النمو السرع ألن    ا الصین من المتوقع أن تستمر صادرات التكنولوج
اتها إلى الوطن األم ة التي تنقل عمل ات التایوان ستمد مددًا من الشر الد  . إنتاج ال

ار دوالر في عام ) ١١(ي الصین وقد وصلت استثمارات تایوان ف ) ١٩(؛ و ١٩٩٧مل
ار دوالر في سنة  ار دوالر في سنة ) ٣٢(، و ٢٠٠١مل  ٢٠٠٣وفي عام . ٢٠٠٢مل

ات متوسطة الحجم و % ٥٦ان هناك  ات الصغر تقوم %  ٧٣من شر من الشر
ع في الوطن األم ات التصن س . عمل ضًا مورد رئ ة أ ات التایوان ما أن الشر

ل للم ش ة  ات التایوان ات الكومبیوتر القائدة في الصین التي تخطط الشر ونات لشر
ة العالم ق قاعدة لتصدیر السلع ل ر صیني . متزاید ألن تستخدمها  ان أكبر مصـدِّ فقد 

ات  ٢٠٠٢في سنة  ة ) Honhai Electronics)هو هونها لإللكترون وهي شر
ـعة ألجزاء الكمبیوتر ح ة مصنِّ مته تایوان ما ق ار دوالر ٤,٣٨یث صّدرت    ٢٩١.مل

ة إلى الوطن الصین األم عواقب غیر    ات التایوان ات اإللكترون إن لهجرة شر
ة على قمة  ١٩٩٩ففي سنة . محمودة على اقتصاد العالم ات التایوان انت الشر

ح  ما في ذلك لوجات المفات ة المتنوعة في العالم  منتجي المنتجات اإللكترون
Keyboards )٦٢(% واللوحات األم ،motherboards )والشاشات %)٦١ ،

                                                            
 المصدر نفسھ ٢٩٠
ن، ط: الرحلة إلى عالم الكبار، القاھرة: ، الصین تنطلق)ترجمة(حمدي أبو كیلة  ٢٩١  – ٦٢، ص ص ٢٠١٠، ١دار دّوِ
٦٣. 
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Monitrors وأجهزة الكمبیوتر المحمولة %٥٤ ،Laptop Computers )٥٣(% ،
ة  تب ة الم %). ٢٥( Personal Desktop Computersوأجهزة الكمبوتر الشخص

ًا  ة حال ات التایوان ة من إنتاجها من أجهزة الكمبیوتر ا%  ٢٥وتنتج الشر لشخص
ة في الصین تب ساو . والم عمل ما  ان تایوان % ١٠وفي الوقت الحالي  من س

ان تایوان (النشطین في الوطن األم  ة أخر فإن  ٢٩٢).ملیون نسمة ٢٣س من ناح
ان في تسعینات القرن العشرن عززت بدورها  ا ة التي واجهت ال ات االقتصاد الصعو

ة لالقتصادات  النس   .األخر في المنطقةمن موقع الصین 
ل من الصادرات والواردات   ا في  وداللة على . ان نمو الصین الحدیث درام

ة   ة في منظومة اإلنتاج العالم حت حلقة أساس قول أحد الخبراء إن الصین أص ذلك 
فة العمل ث ضًا على فهم . لعدید من المنتجات  ز أ ساعدنا موقع الصین المر و

من إجمالي االستثمار األجنبي % ٨٥امتصت  ١٩٩٩ة السبب في أنها في سن
اشر في المنطقة، في مقابل    ٢٩٣.في الثمانینات من القرن العشرن% ٢٤الم

ة العالم في السلع المنخفضة  ق ة ل النس ًا  ع حت الصین محورًا تصن لقد أص
ة للصین إلى محور للسلع عا النس ة العالم  ق فة العمل، بینما تحول  ث ة الجودة  ل

فة رأس المال ث ة التي . الجودة  ل الصین تهدیدا لمنظومة العرض العالم وقد تش
فاءة االنتاج  ص، ولكنها تمثل فرصة أكبر من خالل منافع  تعتمد على العمل الرخ

لة المد ة طو ة وتوقع الدینام ة االقتصاد إن صادرات الصین . ومنافع الرفاه
ة المتصاعدة وفرص االستثمار المتصاعدة أكثر من متسقة مع الو  اردات الصناع

حت القاطرة الجدیدة للنمو العالمي   ٢٩٤.األجنبي، لقد أص
ثیرا ة تغیر  . لقد الحظ المراقبون أن دور الصین في منظومة العرض العالم

ا إلى الصین من  ة دول آس ق ة من  ار دوالر  ٧٢.١فقد نمت الصادرات اإلجمال مل
ا . ٢٠٠٢ار دوالر سنة مل ١٦٠.٦إلى  ١٩٩٥سنة  ولكن بینما تضاعفت تقر

                                                            
 ٦٣ص ، المصدر نفسھ ٢٩٢
 .٦٥، المصدر السابق، ص )ترجمة حمدي أبوكیلة(الرحلة إلى عالم الكبار : الصین تنطلق ٢٩٣
 .٦٧ – ٦٦المصدر نفسھ، ص ص  ٢٩٤
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ار دوالر  ٤٢.٢حیث نمت من (واردات الصین للطلب المحلي خالل نفس المدة  مل
ار دوالر ٧٨.٧إلى  ، فإن وارداتها من أجل إعادة المعالجة تضاعفت ثالث مرات )مل

ار إلى  ٢٩.٨حیث نمت من ( ار دوالر ٨١.٩مل نتیجة لهذا فإن الوا). مل ردات و
ا مقابل % ٥١غرض إعادة المعالجة تصل إلى  % ٤١من واردات الصین من آس

 ٢٠٠٢وأوضحت تقارر البنك الدولي أن واردات الصین عام  ١٩٩٥.٢٩٥سنة 
ان  ٦٣٩تجاوزت  ا ه واردات ال ار دوالر، في الوقت الذ بلغت ف ار  ٥٢١مل مل

ن القو الكبر في العالم، وقد حققت الصین أعلى معدل للنمو االقتصاد بی. دوالر
، ثم % ١٤و% ١٨حیث تراوح في الثمانینات والتسعینات من القرن العشرن ما بین 

اً % ١٠استقر في السنوات األولى من القرن الحاد والعشرن حول  ما نجحت . سنو
ر التقرر السنو للبنك الدولي أن  ة، حیث ذ الصین في جذب االستثمارات األجنب

عد موافقتها على  ٤٦.٨ه االستثمارات ارتفع إلى اجمالي هذ ار دوالر  ألف  ٢٨مل
اإلضافة إلى استثمارات %٣٤، وذلك بزادة قدرها ٢٠٠٢مشروع أجنبي خالل عام   ،

ة بلغت  ار دوالر بزادة  ٧٥.٦تعاقد وتوقع تقرر  ٢٩٦.خالل الفترة نفسها% ٢٠مل
ات المتحدة األمر  ة لالستثمارات البنك الدولي أن تتجاوز الوال أكبر دولة جاذ ة 

ة في العقد الثاني من القرن الحاد والعشرن   .األجنب
ة الثالثة  –واآلن  تحق الصین فائضا تجارا مع  - منذ العقد األول من األلف

ا ة وأورو ا الشمال أكبر شرك تجار . أمر ات المتحدة  وقد أزاحت الصین الوال
ة غیر من أحوال أسواق ما أن . لكورا الجنو ة  س دولة تجارة رئ صعود الصین 

الفعل في سنة  من استهالك % ٣٠على  ٢٠٠١السلع في العالم، فقد استحوذت 
  . من استهالك األلمونیوم% ٢١الحدید الخام على مستو العالم، وعلى 

ة القرن الحاد والعشرن  دا ة القرن العشرن و احثون أنه منذ نها یر ال
ة جدیدة هي الصین، التي تمتلك من شهد  اس ة وس العالم صعودا لقوة اقتصاد

                                                            
 ٦٧ر نفسھ، ص المصد ٢٩٥
: ، القاھرة٢٠٠٧، ینایر ١٦٧التجلیات والمحاذیر، مجلة السیاسة الدولیة، العدد: ھدى میتكیس، الصعود الصیني/ د ٢٩٦

 .٧٥مؤسسة األھرام، ص 
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ة في  اس ة والس المقومات ما یؤهلها لتكون قوة فاعلة في مجرات األحداث االقتصاد
ومن بین هذه . العالم، وما یجعلها مؤهلة لتغییر موازن هذه القو في المستقبل

ما أنها تتمتع المقومات أن الصین ُتعد االكبر في العالم  ان،  من حیث عدد الس
ا منذ % ٩أسرع نمو اقتصاد في العالم یتجاوز  ًا، وتمتلك ثاني  ٢٥سنو عامًا تقر

ي وصل في نوفمبر  الدوالر األمر اطي نقد  ار دوالر  ٢٠٠٦أكبر احت إلى ألف مل
ما ارتفع فائض المیزان التجار للصین من  ي،   من الناتج المحلي% ١.٣أمر

ة عام % ٩.١اإلجمالي إلى  ار دوالر ١٥٠( ٢٠٠٦بنها حت الصین )مل ما أص  ،
أكبر منتج للفحم والفوالذ واألسمنت في العالم، وثاني أكبر مستهلك للطاقة، وأكبر 

  ٢٩٧.مستورد للنفط
ملیون  ٣٠٠عاما في أن ُتْخِرج أكثر من  ٢٥ما نجحت الصین خالل 

ضاف . خل الفرد بنحو أرعة أضعافصیني من حالة الفقر، وضاعفت متوسط د و
ه الصین في االقتصاد العالمي من  حت تلع ل ذلك الدور األساسي الذ أص إلى 

س فقط على من "الیوان"خالل عملتها  ح سعر صرف عملتها یؤثر ل حیث أص  ،
ضا على المستهلكین في أنحاء العالم وقد  ٢٩٨.یذهب للتسوق في هذا البلد، بل یؤثر أ

ة الحظ المر  ة أو أمن ل هذه االنجازات تمت دون حدوث مشاكل اجتماع اقبون أن 
اسي واالجتماعي في الصین ات أن لد . تؤثر على االستقرار الس ما تقول االحصائ

اطي نقد أجنبي تملكه دولة واحدة على مستو العالم إذ وصل في  الصین أكبر احت
ة سبتمبر  ار دوالر، بزادة ٩٨٨إلى  ٢٠٠٦نها عن العام % ٢٨.٥قدرها  مل

 ٢٩٩.الساب

ة جاء متأخرًا  سنة  ١٥عد  - ما أن انضمام الصین لمنظمة التجارة العالم
عد  ٢٠٠١في عام  –من المفاوضات  ح الدولة الخامسة عشرة العضو فیها  لتص

                                                            
مغاوري شلبي علي، الصین واالقتصاد / د: تقدیرات مكتب االحصاءات الوطني الصیني وصندوق النقد الدولي ، في ٢٩٧

، ٢٠٠٧، ینایر ١٦٧مؤسسة األھرام، العدد : القوة وعوائق االندماج، مجلة السیاسة الدولیة، القاھرةمقومات : العالمي
 .٨١ص 

 .٨١مغاوري شلبي، المصدر السابق، ص : فيدیفید فرانسیس، لماذا یھتم األمریكیون بسعر صرف العملة الصینیة،  ٢٩٨
 .٢٠٠٦نوفمبر  ٢٢فاینانشال تایمز،  ٢٩٩
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سها في عام  ة الجات  ١٩٩٥تأس ة العامة للتعرفة والتجارة(خلفًا التفاق لسنة ) االتفاق
منتها على  .١٩٤٧ تها في هذه المنظمة من خالل ه وقد استفادت الصین من عضو

أسواق الصناعات منخفضة التكلفة على مستو العالم وتدفقت صادرات الصین على 
ي  ة واالتحاد األورو ات المتحدة األمر ام الوال ا، مما أد إلى ق ا وأورو أسواق أمر

ةا"بإعالن حالة الطوارئ العامة التخاذ  قاف " إلجراءات الحمائ لحصصها التجارة وٕا
ة فضًال عن . المد الصیني انت محدودة من حیث المدة، والنس ولكن هذه اإلجراءات 

متد إلى أكثر من معظم فترات عام    ٢٠٠٨.٣٠٠أن العمل بها لن 
سبب ارتفاع صادراتها قائمًا حتى اتخذ  ظل الهجوم االقتصاد على الصین 

ًال آخر مؤخرًا، اسة اإلغراق"وهو عمل إجراءات ضد  ش التي تنتهجها، مثل " س
ة طارئة على الواردات عندما تكون أسعار السلع القادمة من  تطبی تعرفات جمر
النصیب األكبر من األراح في  ل واضح حتى تفوز  حار منخفضة ش أعالي ال

ة عن رد فعلها وقد اعترضت الصین على هذه االدعاءات، وعّبرت . األسواق العالم
ة عة لمنظمة التجارة العالم . عن طر اللجوء إلى لجنة البت في المنازعات التا

طء الشدید في تنفیذها؛ حیث  وجاءت قراراتها صارمة، وملزمة على الرغم من ال
اسة اإلغراق التي تنتهجها الصین في  تسببت اإلجراءات التي اتخذتها المنظمة ضد س

  ٣٠١.زعج أمام المد التجار الصینيإقامة حاجز صد فعال، وم
ة  ان النضمام الصین لمنظمة التجارة العالم ة، فقد  اس ة الس ومن الناح

ة اسات الداخل س على اإلصالح في المؤسسات والس ان . تأثیر إیجابي انع ما 
ة تأثیر على تبنیها لنظم وٕاجراءات  لرضوخ الصین اللتزامات منظمة التجارة العالم

طة، وعلى مساندتها ساعدت على  اسات منظمة ومنض م وس ر اقتصاد سل تطو
  ٣٠٢.لإلجراءات التي تبّناها اإلصالحیون في الداخل

                                                            
ترجمة مجدي (استراتیجیة االستثمار والدخول إلى األسواق الصینیة : ، الصین)ر استشاريمحر(جوناثان ریوفید  ٣٠٠

 .٦٧، ص ٢٠٠٩، مجموعة النیل العربیة ومؤسسة دمحم بن راشد آل مكتوم، القاھرة، )صابر وإیناس الوكیل
 .٦٨المصدر نفسھ، ص  ٣٠١
 .٦٩جوناثان ریوفید، المصدر السابق، ص  ٣٠٢
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אא 
אאא 

WאאW 
ي للصین منذ الیوم األول النتصار الشیوعیین الصینیین    بدأ العداء األمر

ة هذا ودخ ات المتحدة األمر ة، حیث اعتبرت الوال ام دولتهم االشتراك ین وق ولهم 
ك،  اسف ا وال ة على السالم واألمن في منطقة شرق آس ارثة دول ة  مثا الحدث 
شفوا خطورة التطورات الجدیدة في الشرق  یون ل اسیون األمر ار المحللون الس وت

ام  ة ق اسة -تحالف سوفیتياألقصى، وذهبوا إلى حتم صیني ضخم لمواجهة الس
ا ة في منطقة جنوب شرق آس ة من . األمر ات المتحدة األمر ولكي تعزز الوال

ة ولتحد من الخطر الشیوعي الزاحف نحو  القرب من جمهورة الصین الشعب وجودها 
ادات الكومینتانغ التي ا ق قا ة  ا، وقدمت حینئٍذ دعمها الالمحدود لحما عد  آس تقهقر 

ة  عد ثالث سنوات من الحرب األهل را من قبل قوات ماو تسي تونغ  هزمتها عس
ومة  شوف من الح عد الحصول على دعم واسع وم في الصین إلى تایوان وقاموا 
ا  ومة مستقلة عن الوطن األم في جزرة تایوان تم دعمها اقتصاد ة بإنشاء ح األمر

را من قبل اإلدارة األ ةوعس    ٣٠٣.مر
ة نقطة الخالف الساخنة الوحیدة بین البلدین، فقد    ولم تكن المسألة التایوان

الخالف بینهما، فقد تصاعدت حدة االتهامات  ١٩٥٠عمقت األزمة الكورة في عام 
سا  ة طرفًا رئ ة والصین ورا إثر دخول القوات األمر بین البلدین حول الوضع في 

ل من  رة في النزاع، وحاول  ة وعس اس الضلوع في جرائم س البلدین اتهام اآلخر 
ورا ا . في  وقد دفعت الصین مئات من اآلالف من المتطوعین الصینیین للقتال جن

ورا ة في  ة . إلى جنب مع القوات الشیوع ة األمر ما اعتدت مرارا القوات الجو
                                                            

٣٠٣ Taiwan affairs Office and Information Office, State Council of the People Republic of 
China, The Taiwan Question and Reunification of China, Beijing, August ١٩٩٣, p. ٩. 

الصینیة ونذر المواجھة في جنوب شرق آسیا، مجلة دراسات استراتیجیة، - جعفر كرار أحمد، العالقات األمریكیة: في
  .١٩٩٧مركز الدراسات االستراتیجیة، ینایر : ، الخرطوم)٨( العدد
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ة ة الصین  ١٩٥٤ – ٥٢أعوام  وقد ظلت الصین طوال. على المدن والقر الحدود
ة ألجوائها، وظلت قنوات االتصال بینهما إما مجمدة أو  تشتكي من انتهاكات أمر

ات المتحدة قد تم على مستو . مقطوعة بدو أن أول اتصال بین الصین والوال و
ة، وذلك في جنیف في  ات المتحدة األمر طلب من الوال وقد . ١/٨/١٩٥٥السفراء، 

ات المتحدة  مّثل الجانب الصیني السفیر لد بولندا السید وانغ بنغ نان بینما مّثل الوال
ا حیث ناقش هذا االجتماع مسائل  وسلوفاك السید الكسس جونسون سفیرها لد تش
ات  لة الشر ترتبت من الحرب الكورة مثل إعادة المدنیین ومسألة تایوان ومش

عض حس ة المؤممة في الصین ورفع الحظر عن  ات بنك الصین المجمدة األمر ا
ة ات المتحدة األمر   ٣٠٤.في الوال

ثیرا مثل هذه اللقاءات على مستو السفراء  – ١٩٥٥فطوال الفترة من . وتكررت 
امل . اجتماع بین الطرفین) ١٣٦(تم عقد  ١٩٧٠ ل  ش إال أن هذه اللقاءات توقفت 

انات اإلدانة ا. ١٩٧٠عام  ضًا تكررت ب ة لما تعتقده الصین وطوال تلك الفترة أ لصین
ثف في تایوان ر الم ة ضدها، خصوصا نشاطها العس   .تحرشات أمر

عندما وصل أول وفد راضي  ١٩٧١غیر أن الموقف تغیر في إبرل   
ضم فقط  ان وفدا  ة ومع أنه  ام جمهورة الصین الشعب ي للصین منذ ق أمر

س الوز  رة الطاولة، إال أن رئ لم یتردد ) شو آن ال(راء الصیني مجموعة من العبي 
ة بین  ادل ود اب لعالقات ت في االجتماع بهم معلنا أن هذه الزارة سوف تفتح ال

و  ٣٠٥. الشعبین ین وموس ه التوتر بین  ح الشغل . جاء ذلك في وقت زاد ف وقد أص
ة محاصرة الوجود السوفیتي في العالم وأعلنت أن االتح ة الصین اد الشاغل للدبلوماس

ات المتحدة . السوفیتي هو عدوها األول أد ذلك إلى زادة التقارب بین الصین والوال
ة ة الصین في التاسع من یولیو . األمر ة األمر  ١٩٧١وقد زار وزر الخارج

سون للصین ي ن س األمر ین استطاعت . تمهیدا لزارة الرئ سنجر ل عد زارة  و

                                                            
 .٢٢، المرجع السابق، ص ...الصینیة- جعفر كرار، العالقات األمریكیة ٣٠٤
٣٠٥ Taiwan Affairs Office, op. cit.,p.٥٣٠ 
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استعادة مقعدها في األمم المتحدة وتم طرد  –م الثالث مساعدة دول العال –الصین 
سون الصین حیث  ١٩٧٢وفي فبرایر  ٣٠٦.مندوب تایوان ي ن س األمر زار الرئ

رها ع العالقات بین البلدین  والسعي لتطو ة تطب ادة الصین غیر أن . ناقش مع الق
ة، الصین أصرت على أن تكون هناك صین واحدة ولم تسفر . وأن تایوان جزرة صین

اب للحوار وخففت من  الزارة عن عودة العالقات بین البلدین لكن ساعدت على فتح 
ة بینهما ألن هناك . التوتر بین الطرفین علن الطرفان عن إقامة عالقات دبلوماس لم 

انت تدعم الكفاح الثور  عض المسائل العالقة بین الطرفین خاصة أن الصین 
ة المسلح للشعب الفیتنامي ات المتحدة األمر ذا عادت مرة أخر . ضد الوال وه

قصف السفن التجارة  ي  ة وسالح الجو األمر حرة األمر انات اإلدانة لل ب
االشتراك الفعلي  ة  ة اتهامها للقوات الصین ة األمر ة، بینما واصلت آلة الدعا الصین

  .في الحرب في فیتنام
تب ) خوان جن(ماسي مخضرم عینت الصین دبلو  ١٩٧٣في عام    سا لم رئ

ة ات المتحدة األمر سنجر إلى . االتصال الصیني في الوال ومرة أخر عاد 
الصین من أجل تضیی الخالف في وجهات النظر بین الدولتین تمهیدا لعالقات 

اتب االتصال بین البلدین . املة ات ونشا م ع صالح واتف الطرفان على توس
ان م عة الصراع وصدر ب ان أن لم یتجاهل طب شترك أثناء تلك الزارة لوحظ في الب

ان بوضوح  ا، قد قال الب ي الحتمي بین البلدین في منطقة جنوب شرق آس ولیت الجیو
منتهما " م   (hegemony)إنه یجب على البلدین عدم اللجوء إلى فرض ه في إقل

ك أو أ جزء آخر من العالم اسف ا ال    ٣٠٧". آس
ع خطوة إلى األمامو    ة التطب عمل الدفع  سنجر  ذا نجح  وواصل هنر . ه

ة في خالل العام  و انت  ١٩٧٤سنجر رحالته الم ین وواشنطون حیث  بین 
ي جیرالد فورد للصین س األمر غیر أن العالقات بین . زارته تمهیدا لزارة الرئ

                                                            
٣٠٦ Gaafar Karrar Ahmed, Sino-Arab Relatios, Sudan Case Study (unpublished Ph. D. 

Dissertation, Nanjing University), China, June ١٩٩٥, pp. ٣٥٧ – ٣٣٥. 
 .٢٥جعفر كرار، المرجع السابق، ص   ٣٠٧
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ة في البلدین عادت إلى التوتر عندما أصدر المتحدث ال ة الصین اسم الخارج رسمي 
ر  ١٣ ة بدعم  ١٩٧٥أكتو ات المتحدة األمر ه الوال انا شدید اللهجة اتهم ف ب

ان شنغها  ان أن هذا ُعد خرقا واضحا لب ة وقال الب ة التبت المجموعات االنفصال
ة ة لجمهورة الصین الشعب   ٣٠٨.وتدخًال غیر مقبول في الشؤون الداخل

س  ١٩٧٧قات متوترة بین الدولتین حتى عام وقد ظلت العال   عندما أعلن الرئ
ة بین  ع ة طب ة وٕاقامة عالقات دبلوماس ادة الصین ارتر استعداده للقاء الق ي  األمر

س العالقات  ١٦وفي . البلدین ان مشترك بین البلدین أعلن عن تأس سمبر صدر ب د
ة الكاملة على مستو السفراء بین البل ات . دینالدبلوماس ان أن الصین والوال وقال الب

ادالن السفراء  عض، وأن البلدین سوف یت عضهما ال المتحدة اتفقتا على االعتراف ب
م عالقات تجارة . ١٩٧٩في األول من مارس  ا أنها سوف تق ولكن قالت أمر

ة مع الشعب التایواني ة غیر رسم انا في نفس الیوم . وثقاف إال أن الصین أصدرت ب
ع لتایوان  أنها ستب ا  ه أن تایوان جزء ال یتجزأ من الصین، بینما أكدت أمر أكدت ف

ة   .أسلحة دفاع
ومة    ادئ الثالثة التي اشترطتها الح ة قد قبلت الم ومة األمر ورغم أن الح

ة مع الصین، وهي ة إلقامة العالقات الدبلوماس ة : الصیین قطع العالقات الدبلوماس
وان؛ وٕالغاء معاهدة الدفاع المشترك؛ وسحب قواتها من جزرة تایوان، مع سلطات تای

انت مثیرة للجدل س الصیني دعوة . إال أن والدة هذه العالقات  وقد لبى نائب الرئ
ة في الفترة من ینایر  ات المتحدة األمر ة لزارة الوال . ١٩٧٩فبرایر  ٥ – ٢٩أمر

حفاوة منقطعة النظیر و  اله  قود وتم استق او بنغ سوف  ا أن دینغ ش توقعت أمر
ة إصالح اقتصاد شامل تتبنى اقتصاد السوق  س الصیني . عمل وقد ناقش نائب الرئ

لة  الده الطو ة خطة  ادة األمر بإحالل اقتصاد السوق محل االقتصاد "مع الق
  ٣٠٩".الشیوعي المخطط الجامد

                                                            
 ٢٦جعفر كرار، المرجع نفسھ، ص  ٣٠٨
٣٠٩ American Research Institute of Academy of Social Sciences, China American Institute: 

Sino-America Relations in Ten Years (١٩٨٩ -١٩٧٩), pp. ٥٣٥ – ٥٣٤. 
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WאאאW 
ة حجم التغییر الضخم القادم في الصین، واستجابت است   ادة األمر وعبت الق

ة في تحسین العالقات معها ادة الصین ة الق ًا لرغ الفعل العالقات . نسب وشهدت 
ة ة طوال الفترة من -الصین فقد ُوقِّعت . عدة تطورات مهمة ١٩٨٩ – ١٩٧٩األمر

ات بین الب ثیرة مثل التجارة، طوال هذه الفترة عشرات االتفاق لدین غطت مجاالت 
ة م، الثقافة، والطاقة النوو ات . الصناعة، االقتصاد، التعل ما ُفتحت عدة قنصل

ة  ات األمر المقابل تم فتح عدد من القنصل ة، و ة في عدد من المدن األمر صین
ة ادل عدة زارات مهمة بین البلدین، ولم . في عدد من المدن الصین عد وتم ت

ل  ش ة  ل عام واألمر ش ة  الثقافة الغر التلفزون الصیني یتحرج من اإلشادة 
واستمر هذا الزخم في العالقات بین البلدین وشهدت البلدان زارات على . خاص

   ٣١٠.مستو الرؤساء
عة في         یونیو  ٤غیر أن العالقات بین البلدین انتكست ووصلت إلى درجة القط

ان آن من(داث میدان سبب أح ١٩٨٩ ة) ت انت العالقات بین البلدین . الطالب و
التناقضات طیلة ثمانینات  ادل الزارات إلى أنها ظلت تعج  رغم التطور النسبي وت

انت من أبرز األحداث التي أثرت على مسیرة تطور العالقات بین . القرن العشرن و
ة  البلدین النزاع التجار الذ اندلع بین البلدین ات المتحدة األمر عندما قررت الوال

ل ضرائب تصل إلى  ١٩٨٣في ینایر  ة في ش ات اقتصاد %) ١٠٠(فرض عقو
ات المتحدة، وقد ) ٣٢(على أكثر من  مجموعة من صادرات النسیج الصیني للوال

ة  ١٩٨٣ینایر  ١٩الصین في ردت  ة انتقام ي بإجراءات اقتصاد على القرار األمر
مماثلة حیث أعلنت أنها قررت وقف الموافقة على عقود جدیدة الستیراد القطن والمواد 
ات المتحدة خاصة المعدات  ا، وخفض وارداتها من الوال ة وزت الصو ماو الك

ا ة ولجأت لشرائها من أورو   . الزراع

                                                            
٣١٠ Ibid, p. ٥٤٣. 
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رات طیلة تلك الفترة  ما إلى ) ١٩٨٩ – ١٩٧٩(ظلت الصین ترسل مذ
ي المتكررة للداال الما   ات المتحدة تحتج فیها على استضافة الكونجرس األمر الوال

ات المتحدة ما تعرض دبلوماسیو البلدین لعدة . ونشطاء تبتیین آخرن في الوال
اب مختلفة ادلة ألس استمرار نقطة ما ظلت المسأ. حاالت طرد مت ة  لة التایوان

 ٣١١.خالف بین البلدین

ة  ومة الصین ة ووسائل إعالمها نقدا حادا للح ومة األمر وقد وجهت الح
ة التي راح ضحیتها  التي استخدمت القوة بإفرا شدید في إنهاء االحتجاجات الطالب

ات المتحدة األ. عدد غیر محدود من الطالب ة وشن الغرب وعلى رأسه الوال مر
أنها تمارس انتهاكات صارخة لحقوق  حملة احتجاجات وٕادانة واسعة واتهمت الصین 

אאאאאא. اإلنسان
אאW  

ا المتقدمة واألسلحة ووقف المساعدات االق .١ ة حظر تصدیر التكنولوج تصاد
ة للصین  .األمر

عوثین على مستو عال إلى الصین .٢  .حظر إرسال م

ة  .٣ ة واالقتصاد اس ونج الس ا هونج  تها في قضا ة مشار ومة األمر تأكید الح
بیرة  ة  اطات اقتصاد ان أن لها استثمارات ضخمة وارت حس ومسألة حقوق اإلنسان 

 .في المنطقة

سمح بتمدید اقتراح قانون جدید ُسمي قانون ا .٤ ة والذ  إلغاثة للهجرة الصین
ات المتحدة ة الصینیین الذین یدرسون في الوال هذا إلى جانب . تأشیرات اإلقامة للطل

ومة  ا ضد الصین من الح انات واإلدانات التي صدرت رسم م هائل من الب
ة والكونجرس  ٣١٢.األمر

                                                            
 .٣٠ – ٢٨، المرجع السابق، ص ص ...األمریكیة-جعفر كرار، العالقات الصینینة ٣١١
٣١٢ South China Morning Post (from June to October ١٩٨٩ ,٣٠), a newspaper issued in 

Hong Kong). In: Karrar, Ibid., p. ٣٣. 
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عد حرب الخلیج بدأ الطرفان یتح ١٩٩٠وفي عام  دثان عن ضرورة عودة وخاصة 
عتها ا على تلك العالقات. العالقات بین البلدین إلى طب الفعل طرأ تحسنا نسب لكن . و

ة فرض  ١٩٩٢سرعان ما انتكست في عام  ات المتحدة األمر عندما حاولت الوال
عت  ة، وت ات على الصین بدعو أن الصین تصدر مصنوعات السجون الصین عقو

ع الوال ة ) ١٦إف (طائرات  ١٩٩٢ات المتحدة في سبتمبر هذه األزمة ب األمر
لنتون . فاحتجت الصین على ذلك. لتایوان ي بیل  س األمر ما بدأت إدارة الرئ

اد  (GAAT)حملة واسعة لمنع الصین من دخول الجات  ومنعها من استضافة األولمب
ة حظرًا اقتصا. ٢٠٠٠لعام  ات المتحدة األمر ا على الصین ما فرضت الوال د

ا الصوارخ  أنها نقلت تكنولوج ین  اكستان (Missiles -١١ -M)متهمة     ٣١٣.ل
عض الزارات خالل  ادل  وعلى الرغم من اللقاءات المتكررة بین مسؤولي الدولتین وت

بیرة واتهمت . تسعینات القرن العشرن إن أن العالقات بینهما لم تتحسن بدرجة 
ات المتح أنها تسعى لخل الصین الوال في إشارة إلى تدخلها المستمر  –" صینین"دة 
ة ة في . في المسألة التاوان اسة األمر دأت الصین في تشدید لهجتها ضد الس و

ارات مثل  ة"المحافل الدولة، وعادت إلى استخدام ع منة األمر ومقاومة فرض " اله
اسات األمر الواقع، وصعدت من لهجتها ونداءاتها ل اغة س دول العالم الثالث لص
ي الدولي الراهن ًال عن النظام األمر   ٣١٤.نظام دولي جدید بد

ة واسعة  ات المتحدة قادت الصین حلمة دبلوماس اردة مع الوال اق حرها ال وفي س
حث عن تحالفات جدیدة، فقامت بتحسین  لتحسین عالقاتها مع العالم الثالث وال

ا ة في ما قا. عالقاتها مع أورو رة حدود ة عس ع اتفاق مع  ٢٤/٤/١٩٩٦مت بتوق
ا وهي قازقستان، قیرغزستان، وطاجستان ة في آس ما وّقعت . ثالث دول إسالم

ا  ادل التكنولوج ة تعاون في مجال ت ة، واتفاق ة وتجارة وعلم ات اقتصاد اتفاق
ا رة المتقدمة مع روس   ٣١٥.العس

                                                            
٣١٣ The Clintion Administration  China Policy, the Chinese People Institute of Foreign Affairs Journal, No. ٣٩, March ١٩٩٦, p. ٤٨. In: Karrar, Ibid., p. 

٣٤.  
٣١٤ South China Morning Post, March ١٩٩٦ ,١٣. 

٣١٥ New China News Agency (Xinhua), April ١٩٩٦ ,١٨ – ٢٢. 
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س ا أنهما س ة القرن الواحد ما أعلنت الصین وروس ة استراتیج ان لمشار ع
ات . والعشرن ستهدف في أكثر من جزء منه الوال ان المشترك بینهما  ان الب و

أنها  ان  منة"المتحدة التي وصفها الب ادت الخالفات بین الصین   ٣١٦".تسعى لله و
ا أن تؤد إلى حرب تجارة، لكن تجنبت الصین الحرب التجارة ألن المیز  ان وأمر

ان دائما لصالحها اعت الصین في عام . التجار  مته  ١٩٩٥فقد  بلیون  ٤٥.٥ما ق
مته  ا ما ق ما اشترت من أمر فارق  –بلیون دوالر  ١١.٧دوالر، ف بلیون  ٣٣.٨أ 

الصین ٣١٧.دوالر لصالح الصین صا لها  ائعا رخ ا ال ترد أن تخسر    .ما أن أمر
انت هناك نذر مواجهة بینهما إضافة إلى المواجهة التجارة    بین البلدین فقد 

ي والشرقي حر الصین الجنو ا و فقد ظلت واشنطون تعمل على . في جنوب شرق آس
ا" الخطر الصیني"تسو نظرة  ولكسب تعاطف دوائر . في شمال وجنوب شرق آس

ة  ة تتحدث عن حما ادة األمر ا أخذت الق ثیر من منطقة جنوب شرق آس عد  أ
ط خ ي والشرقي والمح حر الصین الجنو ة في  طو النفط والتجارة والمالحة الدول

ي اسف ا ومناط . ال ة في مناط انتاج النفط في غرب آس وقد وجد ذلك أذنا صاغ
ا ا وأورو ي الرامي إلى . استهالكه في آس وقد دفع ذلك بتعاطف مع الخط األمر

خ النزاعات بین الصین وجیرانها في جنوب عزل واحتواء الصین مستغلة في ذلك تار
ارتلي  ة وهي أرخبیل س ه النزاع حول جزر الصین الجنو ما ف ا   Spartlyشرق آس

اراسلس  حر الصین الشرقي  Pratasوجزر براتاس  Paracelsوجزر  ذلك جزر  و 
او یوس  اإلضافة إلى جزر أخر یدور   Diao Yusوخصوصا جزر د ة؛  الثمان

احولها ال س   ٣١٨.نزاع بین الصین وأندون
אא JאW 

  .مسألة حقوق اإلنسان: أوالً 
اً    .المیزان التجار : ثان

                                                            
٣١٦ Ibid. 
٣١٧ Ibid. 
 .٦٢ – ٤٢، المرجع السابق، ص ص ...قات الصینیة األمریكیةجعفر كرار، العال ٣١٨
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ة: ثالثاً    .المسألة التایوان
عاً  عات السالح الصیني المتقدم لدول العالم الثالث: را   .مب

Wאאא JאW 
א א  אא     א   J א

W٣١٩ 
ادل بین الطرفین  .١ اج االستراتیجي، وُقصد بذلك وجود إدراك متزاید ومت االحت

فسر هذا األمر مستو  اجه له وٕان اختلف معه، ورما  ة الطرف اآلخر واحت أهم
عد   .ل خالف تشهده عالقات البلدینالتعاون 

ل طرف لعالقاته مع الطرف اآلخر .٢ ر الواقعي في إدارة  طرة المنظور أو الف . س
ة تنازالت م أ ة في تقد ات المتحدة تضغط على الصین في محاولة . وعدم الرغ فالوال

ة ضر المصالح األمر م في صعودها، حتى ال  والصین من ناحیتها ترفض . للتح
رة ا ة في ف ة األمر ما تدرك الرغ ادة اآلخرن لشؤون العالم،  ة وق منة األمر له

ة. احتوائها  .لذا تسعى إلى الحفا على مصالحها في مواجهة الضغو األمر

ة .٣ ة، دون أن تتأثر بتغیر - تتأثر العالقات الصین ة بتغییر اإلدارات األمر األمر
ة ادات الصین مجرد وصولها للبیت  ومن المالحظ أن. الق ة  معظم اإلدارات األمر

استها، ثم  قة لضعف س اسة متشددة تجاه الصین، منتقدة اإلدارة السا ع س ض تت األب
 .ال تلبث أن تغیر من موقفها

ة .٤ ة على العالقات الصین ع في تأثیر العوامل الداخل ة-یتمثل المحدد الرا . األمر
ي، لها تلعب دورا  إن اإلعالم والكونجرس األمر ذلك جماعات حقوق اإلنسان،  و

اسات متشددة تجاه الصین اع س ة لدفعها الت . في الضغط على اإلدارات االمر
شهده المجتمع الصیني من تحوالت جعل  تكرر هذا المشهد داخل الصین، فما  و

ة وأكثر اعتمادا ارات اآلیدیولوج ة أقل اعتمادا على اعت اسة الصین الخارج على  س

                                                            
، ٢٠٠٨یولیو، ) ١٧٣(األمریكیة بین التعاون والصراع، مجلة السیاسة الدولیة، العدد -أحمد دیاب، العالقات الصینیة ٣١٩

 .١٢٢مركز األھرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، ص : ، القاھرة)٤٣(المجلد 
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اسة الصین تجاه  ة بداخلها على س ارات المصحلة، ولذلك تؤثر القو االقتصاد اعت
ة ات المتحدة األمر  ٣٢٠.الوال

انت في الماضي قد  ا  ة في أن أمر ات المتحدة األمر من التحد الصیني للوال
إما : واجهت أعداء ومنافسین خالل النصف الثاني من القرن العشرن في مجال واحد

ا، وغیرهما(اقتصاد  ان، ألمان ا اسي)ال ر -، أو س االتحاد السوفیتي (عس
: ، لكن الصین هي أول قوة عظمى في القرن الواحد والعشرن ستحوز القوتین)الساب

ة معاً  ة واالقتصاد اس ففي الصین تجر أهم تجرة تحدیث اقتصاد منذ  ٣٢١.الس
ة ة الثان ًا، تحولت خالل األعوام  فالصین، التي. الحرب العالم انت تعتبر بلدا نام

ما تتحول  ة نموا،  الثالثین األخیرة إلى عمالق صناعي وأسرع االقتصادات العالم
ل شئ  ستورد  صة إلى عمالق  استهالكي  سرعة من بلد مصدر للسلع الرخ اآلن و

اعف من الطاقة وخامات المعادن، حتى أجهزة التلفزون والكومبیوتر الذ تتض
ل ثالث سنوات عاته فیها    ٣٢٢.مب

ان حیث  ا ات المتحدة وال عد الوال ا  ة الثالثة اقتصاد ا المرت وتحتل الصین حال
، وسوف یتجاوز نظیره ٢٠٠٧تجاوز االقتصاد الصیني نظیره األلماني في عام 

اني عام  ا ة لالقتصاد الصیني في ظل طوفان . ٢٠١٥ال ما تدعمت الصورة العالم
ة، الذ أغرق أسواق العالم ووضع الصین الصاد ة التقن ة وعال ة الصین رات الصناع

ة  ل الدول الرأسمال رة للسلع، متجاوزة  أكبر دولة مصدِّ ا  ة األولى عالم في المرت
ة الكبر  ة . الصناع ا في المتوسط% ٩(ولو استمرت معدالت النمو الحال ، فإن )سنو

حلول عام الصین سوف تنتقل إلى دول الدخل  ، توطئة ٢٠١٥المتوسط المرتفع 
  ٣٢٣.على أقصى تقدیر ٢٠٣٠النتقالها إلى دول الدخل المرتفع عام 

                                                            
صعود الصین، مركز الدراسات اآلسیوینة، : كتاب: ، في٢٧٠الصینیة، ص - العالقات األمریكیةخدیجة عرفة دمحم،  ٣٢٠

 .٢٠٠٧كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، 
الصین في القرن الحادي والعشرین، سلسلة عالم المعرفة، العدد .. دانییل بورشتاین وأرنیھ دي كیزا، التنین األكبر ٣٢١

 ١٢٣أحمد دیاب، المصدر السابق، ص : ، في٢٠٠١، یولیو )٢٧١(
 .١٢٣أحمد دیاب، المرجع السابق، ص  ٣٢٢
، ٢٠٠٧، سبتمبر ١٧٩أحمد السید النجار، الصین والقفزة االقتصادیة العمالقة، سلسلة كراسات استراتیجیة، العدد  ٣٢٣

 .مركز األھرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة: القاھرة
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  א٢٠٠٥،
אאאאא?א?W 

ة إلى  استدراج الصین  - أ عد فترة من المعاناة الصین ادل تتطور  إلى حالة عداء مت
ه السماح لها بدور شرك  عق ة، ولكن بإذن " إمبراطور "تحالف  في الساحة الدول

ي  .أمر

ة مع الصین،   - ب ع النمو االقتصاد الصیني وزادة التجارة الدول ار الثاني تشج الخ
م حفنة من الحوافز  .استنادا إلى قاعدة التجارة تمنع الحرب ار على تقد قوم هذا الخ و

شروطها س  شرو الغرب ول ادة النظام الدولي   .إلى الصین لتشارك في ق

ار الثالث  - ت ة وٕاقامة سلسلة من التحالفات : الخ ارها دولة معاد اعت هو تطو الصین 
الت للصین من داخله ل أنواع المش رة حول الصین، وٕاثارة  ا ومن والقواعد العس

 .حولها

ع  - ث ار الرا ة : الخ م منتها اإلقل ممارسة ه ا، والسماح للصین  هو االنسحاب من آس
 ٣٢٤.في القارة

ن الثاني  ار زت على الخ ع ور ن األول والرا ار ات المتحدة الخ عدت الوال في الواقع است
ر لهاوالثالث، أ االندماج والتورط االقتصاد مع الصین، واالحتواء والتطو الع . س

ح وتقیید سرعة انطالق وصعود  ة تستخدمهما معا لك ات المتحدة األمر والمالحظ أن الوال
ا بین عناصر التالحم والتنافر جا غر الن مز ش ة، وهما  الخل "أو . الصین نحو القمة الدول

فة لواشنطن، وهي  ٣٢٥".والعسل ة وال حل مقراط ست دولة د لكن یر محللون أن الصین ل
قا لهدف استراتیجي أو  ع األخیرة التالعب بها، تحق أشد ضخامة وتعقیدا من أن تستط

ار الثالث  ٣٢٦.اقتصاد ة األمر الخ ة  –لذلك تبنت واشنطن في نها االحتواء "استراتیج
ر " والتطو مین المحافظ، ورجال المجتمع الصناعي العس التي یتحمس لها صقور ال

ح لهم احثون عن عدو یت ة الضخمة ال ر ات العس اق التسلح والمیزان   ٣٢٧.االستمرار في س

                                                            
 .٢٠٠٥یونیو  ٢٠لحیاة اللندنیة، جمیل مطر، صحیفة ا ٣٢٤
 .٢٠٠٥أغسطس  ١جمیل مطر، الحیاة،  ٣٢٥
لیوشیھ تشنج ولي شي دونج،  ترجمة عبدالعزیز حمدي : ، تحریر١٨٩، ١٨٨، ١٨٧خصمان أم شریكان؟ ص ص .. الصین والوالیات المتحدة ٣٢٦

 .١٢٥أحمد دیاب، المصدر السابق، ص : ، في٢٠٠٣اھرة، ، المجلس األعلى للثقافة، الق٤٧٨عبد العزیز، المشروع القومي للترجمة، العدد 
إسماعیل عبد الحكم، مركز األھرام : ریتشارد ھاس ومیجان سولیفان، ترجمة: الحوافز والعقوبات والسیاسة الخارجیة ، تحریر... الخل والعسل  ٣٢٧

 .١٢٥أحمد دیاب، المصدر السابق، ص : ، في٢٠٠٢، عام ١للترجمة والنشر، مؤسسة األھرام، ط
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אאא 
אאא 

سه في العام    ، على ١٩٢١قامت عقیدة الحزب الشیوعي الصیني منذ تأس
م المفهوم الوطني على األممي عد ماو تسي تونغ تغیرت نظرة الصین إلى . تقد لكن 

ا إلى آفاق المصالح وخدمة مشروعها العالم الخارجي وت حررت من قیود اآلیدیولوج
  . النهضو الوطني

، انشغلت جمهورة الصین )١٩٥٣ – ١٩٥٠(عد انتهاء الحرب الكورة   
انت أكثر دول العالم ما  السعي للحصول على اعتراف دول العالم بها، فقد  ة  الشعب

ة أمام الشیوعیین، ولجأ تزال ال تعترف بنظام الحزب الوطني الذ خسر ا لحرب األهل
ة فیها م دولة الصین الوطن ق ة في . إلى جزرة تایوان ل اتت الصین الشعب ولهذا، 

فها مواقف حل ا : سنواتها األولى، تتخذ مواقف شبیهة  االتحاد السوفیتي، في القضا
ي، ا التحرر في الدول الخاضعة لالستعمار األورو ما فیها قضا ة،  ومنها  العالم

ة ش السلمي، والتعاون مع  ٣٢٨.الدول العر اساتها على أساس الدعوة للتعا نت س و
ادة االتحاد السوفیتي ق ة  من هذه المنطلقات اتخذت الصین . دول المجموعة االشتراك

ات  عیدا عن تدخل الوال ة، و الطرق السلم ة  ة الفلسطین موقفا یدعو لحل القض
ما  ة، ف ةالمتحدة األمر ة الغر   ٣٢٩.نظرت إلسرائیل على أساس أنها قاعدة لإلمبرال

ش السلمي"تبنت الصین  ١٩٥٤وفي یونیو    ادئ الخمسة للتعا ، في "الم
ة،  م ادة اإلقل ادل للس ورما، حیث نصت على االحترام المت ة مع الهند و ادرة مشتر م

ة، الم ادل، عدم التدخل في الشؤون الداخل ادلة، عدم االعتداء المت ساواة والمنفعة المت
ة عد، وعبرت دائما عن . والعالقات السلم ما  ادئ ظلت الصین تتبناها ف وهي م

ة مها في العالقات الدول   ٣٣٠.طموحها بتعم
                                                            

: ، في٢٨، ص ١٩٨٤، ١مؤسسة األبحاث العربیة، ط: ، بیروت)١٩٧٥ – ١٩٥٥(ھاشم بھبھاني، سیاسة الصین الخارجیة في العالم العربي  ٣٢٨
 .١٦٤، ص ٢٠٠٩سامر خیر أحمد، العرب ومستقبل الصین، اإلمارات العربیة المتحدة، مؤسسة دمحمبن راشد آل مكتوم، وثقافة للنشر والتوزیع، 

 ٢٨جع السابق، ص المر ٣٢٩
من الالنموذج التنموي إلى المصالحة الحضاریة، ثقافة للنشر والتوزیع ومؤسسة دمحم ابن راشد آل : سامر خیر أحمد، العرب ومستقبل الصین ٣٣٠

 .١٦١، ص ٢٠٠٩مكتوم، اإلمارات العربیة المتحدة، 
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ا في أبرل    س أندون اندونج  ة،الذ انعقد في  ، ١٩٥٥مّثل مؤتمر الدول اآلفروأسیو
نقطة تحّول في دور  ٣٣١الصین، دولة لم تكن تعترف ١٨دولة، منها  ٢٩حضور 

بیرة  ة  ة، بخاصة ألن نس ة الفلسطین ما في ذلك دورها تجاه القض الصین العالمي، 
ة التي  ة، إذ تنّه الصینیون للقوة العدد ة وٕاسالم انت دوًال عر ة  من الدول المشار

س مجلس الدولة . مثلها العرب والمسلمون  س الوزراء(ترأس رئ ، ، شـو إن )رئ ال
ة، منها  الوفد الصیني إلى المؤتمر، وهناك عقد عدة اجتماعات مع قادة الوفود المشار
س  عد أول رئ ما  ، الذ صار ف ان أحمد الشقیر اجتماع مع الوفد السور الذ 
ة  ة الفلسطین ه فأطلع شو على تفاصیل القض ة، عضوا ف لمنظمة التحرر الفلسطین

س ٣٣٢وتارخها، ة  ما لعب الرئ بیرا في دفع القض المصر جمال عبد الناصر دورا 
ة  ذا  اتخذ الوفد الصیني مواقف متقدمة داعمة للقض ة أمام المؤتمر وه الفلسطین
ما أفرز  س وزراء الهند، المتحفظة، ف ة، تفوقت على مواقف نهرو رئ الفلسطین

از"المؤتمر  ة "منظمة دول عدم االنح ي تنأ الدول اآلفروآسیو بنفسها عن  ، 
اردة ساعد المؤتمر في فتح آفاق العالقات بین الصین والعالم العري، . الحرب ال

ة تجارة بین  ع اتفاق ة المصرة، إذ تم خالله توق ر العالقات الصین ة من تطو بدا
ًا، ا بجمهورة  ٣٣٣الطرفین، هي األولى من هذا النوع عر عها اعتراف مصر رسم ت

ة في ما من في العام نفسه، ١٩٥٦یو من العام الصین الشعب ذلك فعلت سورا وال ، و
س، التي وقعت  ًا إلى الجانب العري خالل حرب السو اس ما جعل الصین تنحاز س

  ٣٣٤.في أواخر ذلك العام
ة في هذه المرحلة من عهد    اسة الصین الخارج على أن النهج األساسي لس

سي علمي"ماو، قام على أساس  ما ینسجم مع طرقة ما في إدارة ، "تحلیل مار
ا انت نظرة . شؤون الدولة، اعتمادا على اآلیدیولوج ذا  ة " العوالم الثالثة"وه مبن

ة والثورة البرولیتارة، فرأ ماو  قي في العالم، بین اإلمبرال على أساس الصراع الط
                                                            

 .١٢ھاشم بھبھاني، المصدرالسابق، ص  ٣٣١
 .٢٩ص ھاشم بھبھاني، المصدر السابق،  ٣٣٢
 .٣٠بھبھاني، المرجع السابق، ص  ٣٣٣
 .١٦٢سامر أحمد خیر، العرب ومستقبل الصین، مصدر سابق، ص  ٣٣٤
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ع ال"أن  ن على البرولیتارا عندما تخوض الصراع العالمي أن تتحد مع جم م ذین 
ر القو  ة المختلفة لتطو ان، في المراحل التارخ حسب الضرورة واإلم االتحاد معهم 

سب قو الوسط وعزل القو المتعنتة ة و   ٣٣٥".التقدم
مها    استنتج المحللون من ذلك أن تحالفات الصین في العالم، یجب تقی

عد الوطني الذ یتبناه الحزب الشیوعي ما یخدم ال في تلك . الصیني استمرار، 
ان  ونه " العالم الثالث"المرحلة،  عي للصین،  ة "هو الحلیف الطب س ل القوة الرئ ش

ة واالستعمار منة الدولتین العظمیین وضد اإلمبرال  ٣٣٦،"في النضال العالمي ضد ه
ة التي حصلت على استقاللها في تلك الفترة،  ا الالتین ا وأمر ا وأفرق ذلك أن دول آس

ة لمرحلة ستظ ة في النضال ضد اإلمبرال ة، القوة األساس ة الصین ل وفقا للرؤ
اسي واالقتصاد  حق لها االستقالل الس لة، ألن استقاللها الحالي لم  ة طو تارخ

  ٣٣٧.الكامل
فة الصین، ما دامت تقاوم النشاطات    اتت تلك الدول هي حل ذا،  وه

ات  ذلك هي حر ة للدول العظمى، و التحرر الوطني في العالم الثالث، التي التوسع
منة  ة، وحلفائها، شرطة أن تعارض علنًا مساعي اله الكفاح المسلح، اإلمبرال تقاوم 

ة على العالم   ٣٣٨.السوفیت
إحد دول العالم الثالث    ورغم أن الصین صّنفت نفسها في هذه المرحلة 

ة لـ  ارها وجهًا من أوجه "ئهاحلفا"الفقیرة فإنها راحت تقدم المساعدات الماد اعت  ،
ات، أو القروض من دون فائدة، أو القروض ذات  التضامن، سواء من خالل اله

وانخرطت الصین في منافسة محمومة مع االتحاد السوفیتي على . الفائدة المنخفضة
انت مصر ثاني أكبر متلقي  م أكبر حجم من المساعدات في العالم الثالث، ف تقد

ة في العام للمساعدات الص عد خسارة حرب ١٩٦٧ین اكستان، وذلك لدعمها  عد   ،
ة تفوقت في عدد من الدول . یونیو أمام إسرائیل رغم أن حجم المساعدات الصین و

                                                            
 .١٧ھاشم بھبھاني، المصدر السابق، ص  ٣٣٥
 .١٩، ھاشم بھبھاني، المرجع السابق ص  ٣٣٦
 .٢٠، المرجع نفسھ، ص  ٣٣٧
 .٢١المرجع نفسھ، ص  ٣٣٨
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ما تفوقت خالل الفترة بین عامي  ي،  من الجنو و  ١٩٧٠مثل السودان وتونس وال
ة١٩٧٢ ا العر   ٣٣٩.، بخاصة في دول أفرق

ة لدول العالم الثالث، بین عامي  وقد بلغ إجمالي   و  ١٩٥٦المساعدات الصین
ساو  ١٩٧٣ ل  ٣٣٣٤.٤ما  م الجزء األكبر منها على ش ي، ُقدِّ ملیون دوالر أمر

ان منها   ٢٧.٨ملیونا لسورا،   ٩٩.٤ملیونًا لمصر،  ٩٤قروض من دون فائدة، و
ي،  من الجنو من الشمالي،   ٧١.٢ملیونًا لل   ٩٩.٩ملیونًا للعراق،   ٣٦ملیونًا لل

ا،   ٢٧.٥ملیونًا للجزائرن  وقد  ٣٤٠.ملیونا لتونس ٣٦ملیونا للسودان،  ٧٥لمورتان
اشرة،  عد استقاللها م حصلت معظم الدول على الجزء األكبر من تلك المساعدات، 

م الجزء اآلخر خالل الفترة بین عامي  ز تقد ما تر   .١٩٧٣و  ١٩٧٠ف
او بنغ أن   ة في خدمة مشروعه  أراد دینغ ش الده الخارج اسة  ضع س

قي في العالم  اسة ماو حول الصراع الط التنمو والنهضو الكبیر، ولهذا فقد أوقف س
ة بدًال  اسة التعاون والمصالح المشتر ة، واستخدم س والثورة المستمرة ضد اإلمبرال

ات التحرر واألنظمة  ٣٤١.منها ةالتق"اقتضى ذلك تخفیف نهج دعم حر " دم
سارة في العالم، رغم أن الصین ظلت تعتبر نفسها جزًء من الدول  والمنظمات ال

ش السلمي الخمسة ادئ التعا م ها  ة، وتعلن تمس   .النام
انت الخطوة األولى في هذا المجال، هي تجمید الخالفات مع دول الجوار، ومع 

یز على بناء العال ةالغرب، من دون حلها تمامًا، لصالح التر وقد . قات االقتصاد
اتت  ان والهند، ف ا ال اسة بخاصة مع أعداء الصین التارخیین،  نجحت هذه الس

  .الصالت قائمة معهما على أساس التعاون االقتصاد
حل خالفاتها    ة، مرهونا  ان نجاح االنفتاح الصیني على الدول اآلسیو

ة منها خاصة الحدود ات القرن العشرن، عملت في مطلع تسعین. المزمنة معها، و
ة مع جمهورات " خماسي شنغها"الصین على إنشاء  الت الحدود غرض حل المش

                                                            
 .٢٢المرجع نفسھ، ص  ٣٣٩
 .٢٧ – ٢٤المرجع نفسھ، ص ص  ٣٤٠
 .١٦٥سامر خیر أحمد، المرجع السابق، ص : دمحم خیر الوادي، تجارب الصین من التطرف إلى االعتدال، في ٣٤١
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، وهو ما تطور منذ العام  منظمة شنغها "إلى  ٢٠٠١االتحاد السوفیتي الساب
ذا تم ". للتعاون  طها، وه مساعي شبیهة مع دول أخر في مح ذلك قامت الصین 

ات تعاون مع ع اتفاق ا توق ة وفیتنام ومنغول ورا الجنو ان و ا ا والهند وال  ٣٤٢.روس
مع منظمة دول جنوب  –على مراحل  –للتقارب  ١٩٩١ما سعت الصین منذ العام 

ا  ان"شرق آس ًال من"اآلس ان سنغافورة، الفلبین، : ، التي تضم  س مالیزا، إندون
ا  مبود الند، بورما، فیتنام، الوس، و ، تا ة وقد (برونا ان من األهداف الضمن

سها في العام  ا ١٩٦٧للمنظمة عند تأس ، فأد )مواجهة النفوذ الصیني في شرق آس
ة معها، حیث بلغ حجم  اس ة والس ر عالقات الصین االقتصاد ذلك التقارب إلى تطو

ان العشر في العام  ادل التجار بین الصین ودول اآلس   ٢٠٢.٥، نحو ٢٠٠٧الت
ار دوالر    ٣٤٣.مل

قًا على عداء تارخي    انت سا ة أخر  ذلك فعلت الصین مع دول آسیو
ة  ورا الجنو ان و ا خاصة ال ان"وهما تقارتا مع (معها، و ضًا، فظهرت " اآلس أ

ان غة اآلس ة، خالل )٣+ ص ورا الجنو ، إذ بلغ معدل نمو التجارة بین الصین و
ادلهما التجار في  ٣٤٤.اً سنو% ٢٠تسعینات القرن العشرن، ما نسبته  لغ حجم ت و

ادل التجار بین الصین  ١٥٩.٩نحو  ٢٠٠٧العام  ما بلغ حجم الت ار دوالر، ف مل
ة، نحو  م ان في العام نفسه، برغم استمرار خالفاتهما اإلقل ا ار دوالر في  ٢٣٦وال مل

ورا الجنو  ة العام نفسه، وهو ما جعل الصین الشرك التجار األول لكل من 
ان ا   ٣٤٥.وال

ة عن    ة للتمایز في مواقفها الدول ة الساع أما االنفتاح على دول أورا الغر
ة، فأفادت منه الصین في  ات المتحدة، فقد أثمرت زادة في العالقات االقتصاد الوال
مة االستثمارات  ة، فارتفعت ق ا، والتجارة الخارج جانبي جذب االستثمارات والتكنولوج

                                                            
 .١٤٧دمحم خیر الوادي، مرجع سابق، ص  ٣٤٢
 .١٦٩سامر خیر أحمد، المرجع السابق، ص  ٣٤٣
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 .١٧٠ – ١٦٩سامر خیرأحمد، المرجع السابق، ص ص  ٣٤٥
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ة ار دوالر في العام  ٢٤.١في الصین من  األلمان ار  ١٠٤١.٥إلى  ١٩٨٥مل مل
ة في الصین من ٢٠٠٠دوالر في العام  مة االستثمارات الفرنس   ٣٢.٥، وارتفعت ق
ار دوالر إلى  ار دوالر خالل الفترة نفسها ٨٥٣.٢مل   ٣٤٦.مل

ة فنتیجة الستمرار ال   ات المتحدة األمر الوال ة لعالقتها  النس عالقات أما 
ة  النس ات المتحدة الشرك التجار األول  اتت الوال ة بین الطرفین،  االقتصاد

ادل التجار بین الطرفین في العام  مته  ٢٠٠٣للصین، فبلغ حجم الت ما ق
ار دوالر، وهو ما مّثل  ١٩١.٦٧٤ ة % ٢٢.٥مل من إجمالي تجارة الصین الخارج

ما ارتفعت من تجار % ٩.٤٥في تلك السنة، وما نسبته  ة،  ات المتحدة الخارج ة الوال
ات المتحدة بین عامي  مة صادرات الصین إلى الوال  ١٢٣من  ٢٠٠٣و  ١٩٧٤ق

ما ارتفعت وارداتها منها من  ١٦٣.٢٥٥ملیون دوالر إلى  ار دوالر، ف ملیون  ٨٠٧مل
ادل  ٢٨.٤١٩دوالر إلى  ار دوالر خالل الفترة نفسها، وواصل إجمالي حجم الت مل

صل في العام  ار دوالر، ثم  ٢١١.٦نحو  ٢٠٠٥التجار بین الطرفین ارتفاعه ل مل
ار دوالر، في داللة على تطور العالقات التجارة  ٣٠٠عن  ٢٠٠٧لیزد في العام  مل

  ٣٤٧.بینهما
  
  

  

                                                            
 .١٧٠سامر خیر أحمد، المرجع السابق، ص  ٣٤٦
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 אW،١٧٦ 
ن اال        م اسة التي إذن ثمة مؤشرات  ة للس ستنتاج منها مد النتائج اإلیجاب

ة الثمانینات من  الذات منذ نها عتها الصین خالل مرحلة االنفتاح واإلصالح، و ات
ة  القرن العشرن، حین عّدلت نظرتها لعالقاتها مع العالم، في اتجاهات أكثر براجمات

ة استها الخارج ة الحضارةالم"وسعت من خالل ذلك على . ظلت أساسا لس " صاح
ة استقاللها  ة، وحما حیث سعت الصین إلى الجمع بین جذب االستثمارات األجنب
قاء  ة، وٕا ادتها واعتمادها على النفس، هذا إلى جانب حمایتها لصناعاتها الوطن وس
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ع  ، ذات الطا ة الكبر ة الوطن طرة الدولة على المؤسسات االقتصاد س
  ٣٤٨".االستراتیجي"

ذا یتضح    ة في وه ة ذ ة مرنة ودبلوماس اسة خارج عت س أن الصین ات
ا . التعامل مع خصومها وأعدائها ومنافسیها وعملت على تجنب المواجهة مع أمر

ادلت  عضهم وحّولت الكثیر منها إلى متعاون ت ان، بل حیدت  ا ودول اآلس وأورو
قت الصین بنجاح مبدأ العالقات. معها الصادرات والواردات قول  وقد ط ة الذ  الدول

س هناك أعداء دائمین وال أصدقاء دائمین، بل هناك مصالح دائمة"   ".ل

  
   

                                                            
 .١٧٤السابق، ص  سامر خیر أحمد، المرجع ٣٤٨



١٥٢ 
 

   



١٥٣ 
 

   
     ٔ  

  / ٔ  
عد أحداث    ة في محور االهتمام العالمي خاصة  لقد أضحت القارة األفرق

بر جدیدةوتبني  ٢٠٠١سبتمبر  ١١ ة  ة استرایتج ات المتحدة األمبر . الوال
ة القو  فتح شه ار نفط الشرق األوسط، وهو األمر الذ  ًا آل ال قو ا تطرح بد فأفرق

ة للحصول على الثروة والنفوذ والمالحظ أن الصین ال تقدم شروطا في . الكبر الساع
ة المانحة حیث تعاملها مع الدول الفقیرة مثل ما تعمل القو  وال مؤسسات الغر

م الرشید  ة والح مقراط ة والد ا الشفاف قضا ة  تتمسك في برامج مساعداتها الخارج
ه ذلك الحصول على صفقات . وحقوق اإلنسان وما شا فالصین ترط المساعدات 

حة    .في قطاعي النفط والغاز –لكل األطراف  –را
אא 

אאא 
عـات األسـلحة    ـا مقرونـًا معهـا مب یر المراقبون أن استثمارات الصین في أفرق

ــة ع ــًا علــى المــوارد الطب فجــر صــراعًا دول ــا قــد  ة ألفرق عــد مــرور نحــو  ٣٤٩.الصــین ف
ــة أضــحى التواجــد الصــیني فــي  ة األفرق س العالقــات الصــین خمســین عامــًا علــى تأســ

بیرًا ومثیرًا للتس ا واضحًا و ـةأفرق ما في دوائر صنع القرار الغر وتشـیر . اؤالت، وال س
ـات المتحـدة  عـد الوال ا  التقدیرات إلى أن الصین أضحت الشرك التجار الثالث ألفرق

                                                            
  .ال تتوافر احصائیات رسمیة دقیقة حتى اآلن عن حجم مبیعات األسلحة الصینیة ألفریقیا ٣٤٩
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ــــة وفرنســــا، وقبــــل المملكــــة المتحــــدة ــــر الكثیــــر مــــن المحللــــین أن التغلغــــل . األمر و
ثافتــ ــا هــو أمــر غیــر مســبوق فــي  وٕاذا أخــذنا فــي . ه ونتائجــهالصــیني الــراهن فــي أفرق

ـــات المتحـــدة لكســـب النفـــوذ  ـــة الكبـــر وعلـــى رأســـها الوال ـــار تنـــافس القـــو الغر االعت
ــا ــة التكالــب االســتعمار الجدیــد علــى أفرق ــا لوضــحت عمل طرة فــي أفرق قــًا . والســ وط

ـا فـي عـ مة تجـارة الصـین مـع أفرق ة فإن إجمالي ق ة األفرق ام لمؤشرات التجارة الصین
ـي ارتفعـت فـي عـام  ٢قد بلغ  ١٩٩٩ ار دوالر أمر ـار  ٢٩.٦إلـى نحـو  ٢٠٠٤مل مل

ـــة عـــام  ـــى  ٢٠٠٥دوالر، وارتفعـــت بنها ـــار دوالر ٣٩.٧إل ـــى . مل توقـــع أن تصـــل إل و
ة الثالثة ١٠٠ ة هذا العقد األول من األلف ار دوالر بنها   ٣٥٠.مل

ـــة الصـــی   ة الخارج اســـ ـــا وال شـــك أن التغییـــر الحاصـــل فـــي الس ة تجـــاه أفرق ن
ــ  قل ــة جدیــدة  وســعیها الــدؤوب للحصــول علــى الــنفط والمــواد الخــام وفــتح أســواق أفرق

ة ات المتحدة والدول الغر حـاث . ثیرًا الوال فالتقارر والدراسات التـي أعـدتها مراكـز األ
ــا أخــذ ینحــي  ما وأن التحــرك الصــیني الجدیــد فــي أفرق ــ ال ســ ــس هــذا القل ــة تع الغر

ـــة جا منـــة االقتصـــاد والمصـــالح النفع ا وذلـــك مقابـــل ه اســـة واآلیـــدیولوج ـــًا عوامـــل الس ن
حتـــة ا . ال قضـــا منطـــ براجمـــاتي مصـــلحي صـــرف؛ فهـــي تهـــتم  ـــر  اتـــت تف فالصـــین 

ـــى مصـــادر الـــنفط والمـــواد الخـــام أكثـــر مـــن اهتمامهـــا  التجـــارة واالســـتثمار والوصـــول إل
ا مثل الصین الواحدة أو قضا    ٣٥١.تضامن العالم الثالث اآلیدیولوجي 

ــة إعــادة  عمل ط  ــا قــد ارتــ أفرق الحــظ المحللــون أن تزایــد االهتمــام الصــیني  و
عـــد أحـــداث  ـــة الكبـــر  ة األمر ـــا فـــي االســـتراتیج م دور أفرق أیلـــول /ســـبتمبر ١١تقـــو

ـــة موقعهـــا فـــي . ٢٠٠١ ـــا مـــن خـــالل ثنائ ـــات المتحـــدة تنظـــر إلـــى أفرق فقــد بـــدأت الوال
ًال اســتراتیج ــة التــي تؤهلهــا لتكــون بــد ــة والمعدن ة الحــرب ضــد اإلرهــاب، وثروتهــا النفط

ة ســواء . مرحــًا لــنفط الشــرق األوســط ــه فــإن الحــدیث عــن وجــود شــراكة اســتراتیج وعل
                                                            

٣٥٠ .١ B. Smith, “Western Concern at China’s Growing Involvement in Africa”, 

www.asiantribune,com/show_article.php.id,١٠.٤.٢٠٠٦.  
مركز الجزیرة للدراسات، : ولة إلى صراع القوى العظمى، الدوحةعبده مختار موسى، دارفور من أزمة د٣٥١
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عـــاد  ـــا إنمـــا هـــو حـــدیث ال یخلـــو مـــن أ ة مـــع أفرق ـــة أو صـــین ـــة أو أورو أكانـــت أمر
ــة ة وآیدیولوج اســ التأكیــد یر . س ة تصــب ال ولكنــه  ة واقتصــاد تكــز علــى دعــائم مصــلح

  ٣٥٢.محالة في قنوات الطرف القو في هذه العالقة
ـــا تشـــهد مرحلـــة تخـــاطف اســـتعمار   ـــأن أفرق ـــون ذلـــك مـــدعاة للقـــول  رمـــا 

ـون لهـا  جدیدة تسعى من خاللها قو صاعدة في النظام الدولي مثل الصین إلـى أن 
ة اق ال . نصیب معلوم في الثروة األفرق ة السـ ) الجدیـد(شك أن السودان في بؤرة عمل

  .نحو القارة
ـا، وعنـدما نظمـت الصـین فـي نـوفمبر اق نحـو أفرق اق هـذا السـ تشـرن /في س

ــه  ٢٠٠٧الثــاني ت ف ــة ) ٤٨(م الملتقــى الصــیني الثالــث الــذ شــار مــن  –دولــة أفرق
ة قــد أعفــت –ضــمنها الســودان  دولــة ) ٣١( أعلنــت أنهــا خــالل الخمســین عامــًا الماضــ

ــار وثالثمائــة وســتون ألــف دوالر ــة مــن دیــون مجملهــا مل ــة بــین . أفرق وأن التجــارة البین
ا(الطرفین  ار دوالر ٣٠بلغت ) الصین وأفرق دولـة ) ٥٣(وأنها قدمت مساعدات لـ . مل

ـــدیها اســـتثمارات مـــع  ـــة ول ـــة حیـــث أنشـــأت  ٢٨أفرق ـــة أفرق ـــارة ) ٩٠٠(دول الق ة  شـــر
الت سـوق السمراء، و ـا  ة فـي أفرق ة والفرنس ات األمر ًا للشر حت منافسًا قو الي أص

  .انت مغلقة لهما في ما مضى
 هتسعى الصین لبلـوغ هـدفها االسـتراتیجي بخلـ نظـام دولـي جدیـد أحـد مرتكزاتـ

ة  التـي تضـمن  الطرقة الصین ه ولكن هذا السعي یتم  ا وتكون الصین أحد أقطا إفرق
ة الخاصــة لتكــون مظلــة لتحقیــ الهــدف االســتراتیجي لهــا تحقیــ مصــالح ها االقتصــاد

رأ الخبــراء الصــینیون % ٩وللمحافظــة علــى معــدل النمــو الثابــت الــذ یبلــغ   .األكبــر
ــة ســتنخفض انخفاضــًا  الســیر علــى هــذا المعــدل الثابــت فــإن مصــادر الطاقــة المحل أنــه 

حلول العام  ون اعتماد الصین على م٢٠٤٥شدیدًا و ـة للطاقـة یبلـغ م س صـادر خارج
                                                            

٣٥٢ .٢ Johnson Kurlantzick, Beijing’s Safari: China’s Move into Africa and its 
Implication for Aid, Development and Governance, China Programme, 

Washington DC: Carnegie Endowment, November ٢٠٠٦. 
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اجاتهـا% ٤٥ ـدأت تتغلغــل . مـن احت ــا و وفــي اطـار سـعیها للطاقــة دخلـت الصـین إفرق
ــــــة  فون ــــــا والــــــدول الفران ــــــا وجنــــــوب إفرق ــــــي مثــــــل نیجیر فــــــي منــــــاط النفــــــوذ األمر

ان النفوذ الفرنسي والبرطاني على التوالي ومنها ة م   ٣٥٣.السودان واألنجلوفون
قل لذلك عندما بدأ  اإلضافة للمنافسة على البترول  النشا التجار الصیني 

ي عـام  ات المتحدة قام الكونغرس األمر م بإنشـاء لجنـة لمراجعـة العالقـات ٢٠٠٠الوال
ـــا علـــى األمـــن القـــومي  ـــاس النمـــو الصـــیني فـــي إفرق ة لدراســـة انع ـــة الصـــین األمر

ـــي وخلصـــت هـــذه اللجنـــة فـــي عـــام  صـــین تتعامـــل مـــع الـــدول م إلـــى أن ال٢٠٠٦األمر
ة  ــابو وأنــه ال توجــد عالقــة تضــامن ــات المتحــدة مثــل الســودان وزم المارقــة علــى الوال

ة  المصالح األمر ةهدامة تضر  ة السودان   ٣٥٤.العالقة الصین
ر للــنفط إلــى مســتورد لــه عــام  َّل تحــّول الصــین مــن مصــدِّ ــا شــ ة ألفرق النســ

أنه، من أجـل أن واعت. عالمة مهمة في تنمیتها ١٩٩٣ رف المسؤولن الصینیون أخیرا 
حتاج إلى أن تكون له مصادر آمنـة مـن  ُحافظ البلد على وتیرة عمل اقتصاده، فإنه س

ة أخـر  ـة  ٣٥٥.الطاقة إلى جانب موارد ومصادر أساس ة الصـین الحال وتمثّـل اسـتراتیج
ل ثابت من خالل ا ش ة والنفاذ إلى ثرواتها  ومـة في جذب االدول النام ات بین ح تفاق

اسـي  ، ترسـیخًا لـذلك االعتـراف، إلـى جانـب إدراكهـا لمخـاطر عـدم االسـتقرار الس وأخر
مصادر الشرق األوسط طة  ر . المرت لهذا السبب، واستلهاما من تجرـة التـدخل العسـ

ــا عــام  ــادة أمیر ق ســبب ٢٠٠٣فــي العــراق واحتاللــه  ، فضــًال عــن الخالفــات الخطیــرة 
ات الصـین  برنامج إیران بر فـي حسـا ارزة  ة  ا أهم ا تكتسب تدرج ،فإن إفرق النوو

ــة قــة أن أكثــر مــن . واســتراتیجیتها العالم اجــات الصــین مــن % ٣١وفــي الحق مــن احت
ــة، ومــن المــرجح أن یزــد التوســع فــي هــذا االتجــاه مــن  ــنفط تــأتي مــن مصــادر أفرق ال

                                                            
راسة منشورة، الخرطوم: خالد حسین دمحم، الصین ٣٥٣ .٣ حوث والداراسات : القطب الدولي الجدید،  ز السودان لل مر

ة،   .٢١، ص ٢٠٠٦االستراتیج
  ده مختار موسى، المرجع السابق، صعب٣٥٤
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بیرة في منطقة دلتا نیجیرـا אאאא ٣٥٦.خالل شراء حصص 
אאFאאKE 

WאאW 
ـا"في ذروة    ـي علـى أفرق فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر، أد " التهافت األورو

قة لالسـتحواذ  ـة المتسـا ة والبرطان رة الفرنسـ علـى أراٍض فـي التنافس بین الفرق العس
اك فــي مــا بینهــا علــى قرــة صــغیرة ُتــدعى  ممــا  Fashoda) فشــودة(الســودان إلــى اشــت

بیرة ة    .تسبب في إثارة أزمة دلبوماس
عد أكثر من مئـة عـام الحقـا، یجـد الغـرب والصـین نفسـیهما علـى خـالف حـول        و

ة ورؤاهمـــا المختلفـــة حـــول الشـــر  ســـبب تعـــارض مصـــالحهم االقتصـــاد اكة مـــع الســـودان 
ات أوسع قتها تشع ة تتضمن مثل سا ات دبلوماس ا مما أّجج تحر   . أفرق

ــا تســاؤالت       ة فــي أفرق ة للغــرب أثــار الصــعود الصــاروخي للمصــالح الصــین النســ
اســـي  غیـــر مرحـــة حـــول قـــدرتها علـــى االحتفـــا بتفـــوق فـــي المجـــالین االقتصـــاد والس

ـا تسـاؤالت وعلى وجـه الخصوصـن أثـ. على مستو القارة ار التغلغـل الصـیني فـي إفرق
ة  اســـ ة والس ـــاة االقتصـــاد لـــة الح قودهـــا الغـــرب إلعـــادة ه حــول جـــدو الحملـــة التـــي 

ل منهجي ش   ٣٥٧.للقارة 
ـــا       ة فـــي إفرق ات الصـــین فـــي المجـــال االقتصـــاد تحـــّول تواجـــد وممارســـات الشـــر

ا سّبب الـذعر لـد الجهـات ومم. سرعة إلى سمات دائمة للمشهد االقتصاد اإلفرقي
منــتهم غیــر المُتنــازع  الفاعلــة والالعبــین التقلیــدیین الغــریین أنهــم اكتشــفوا أّن نفــوذهم وه
ات  ة متعــــددة الجنســــ ات صــــین ــــا یتعرضــــان للتحــــد مــــن قبــــل شــــر علیهمــــا فــــي إفرق

ة ــــة متواطئــــة مــــع الدولــــة الصــــین ــــا للشــــراكات . عدوان س مجلــــس أفرق مــــا قــــال رئــــ و
Corporate Council on Africa  ـــزة فـــي ـــة متمر وهـــي جماعـــة ضـــغط أمیر

                                                            
شریك أم منافس؟، اإلمارات العربیة المتحدة : ، الصین في أفریقیا)ترجمة عثمان الحبالي المثلوثي(كریس ألدن،  ٣٥٦

  ،٢٤، ص ٢٠٠٩، )بیروت(و الدار العربیة للعلوم ناشرون ) كلمة(
  .١٣٩ – ١٣٨المرجع نفسھ، ص ص  ٣٥٧
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ــًا عــن قلقــه ــة مزــدا مــن : "واشــنطن العاصــمة، معر ات األمیر نتیجــة لعــدم اتخــاذ الشــر
ا فإننا سوف نفقد حصة هامة في السوق لصالح الصینیین ادرات في أفرق   ٣٥٨".الم

ـ   ـة التحت ضـًا عقــودا فـي البن ـة أ ات الغر ة لصـالح عــروض مـا خسـرت الشـر
ة منخفضــة التكلفــة قــد أجبــرت المنتجـــین  ل أعــّم، فــإّن المنتجــات الصــین شــ ة، و صــین
ــادین عــدا فــي المجــال الصــغیر لســوق  ــل الم الغــریین علــى إخــالء الســاحة لهــم فــي 

ــا ــة أو منتجــات التــرف فــي أفرق ــة العال لة التــي تواجــه . منتجــات التقن وجــزء مــن المشــ
ــــة هــــو أ ات الغر ــــدة الشــــر ــــم الرشــــید"جن ــــذها، " الح ــــى تنفی وماتهــــا إل التــــي تســــعى ح

ـا  ـة أفرق ـة مثـل الشـراكة الجدیـدة لتنم ـادرات أفرق ـاد(والمتضـمَّنة فـي م  :NEPAD:نی

New Partnership for African Development( أو االتحـاد األفرقـي، والتـي ،
ة مـن جانـب المؤسسـات ا مسـؤول ل متزایـد  شـ ـة علـى ات ُینظر إلیها  ـة والغر ألفرق

االستثمار في نیجیرـا. حّد سواء س لجنة النهوض  ما أوضح رئ ـات المتحـدة : "و الوال
ــــم، والكفــــاءة، واألمــــن وعــــن البیئــــة فــــي حــــین أن الصــــینیین . ســــوف تحــــدثكم عــــن الح

ص؟ ننا شراء هذا الترخ م یف    ٣٥٩".سألونك فقط عن 
ـة لتوق –أو التعقید المحتمل  –إن التعقید    ات الغر ع صـفقة تجارـة مـع الشـر

ة للتوصــل إلــى ترتیــب مــع الصــینیین ســاطة النســب ح مــدعاة للخجــل أمــام ال مــا . ُصــ و
فـــر ســـاكس ـــة : "أشـــار الخبیـــر االقتصـــاد ج ـــا للغا إزاء (الصـــین تتـــوخى نهجـــا عمل

ا ة مساعدة أكثر). أفرق ثیرة وتتخذ خطوات عمل   ٣٦٠."فهي ال ُتعطي دروسًا 
ـة تشیر الم   ات الغر ؤشرات في الواقع إلى انتكاسات مفاجئة عانـت منهـا الشـر

ـــا ـــة الصـــیني. فـــي اســـتثماراتها فـــي أفرق ـــر الخارج فـــي : وقـــد عّبـــر عـــن ذلـــك نائـــب وز
قرب من ثالثین ملیون طـن مـن الـنفط  ًا ما  السنوات األخیرة، قد استوردت الصین سنو

ــا ــة والتــي ال. مــن أفرق  تبلــغ ســو ثالثــین ملیــون طــن أزعجــت ال أفهــم لمــاذا هــذه الكم
                                                            

٣٥٨ CSIS/IIE, China: The Balance Sheet (Washington DC: Centre for Strategic And 
International Studies/Institute for International Economics, ٢٠٠٦), p.في كریس ألدن، المصدر  :١٩
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قولــــون  ــــا"عــــض النــــاس وجعلــــتهم  هنــــاك دول أخـــــر ". الصــــین نهبــــت ثــــروات أفرق
ا، ولم نقل شیئاً    ٣٦١.استوردت مئة ملیون طن من النفط من إفرق

ــا قــد جعــل العدیــد مــن المــراقبین     ة الصــین فــي أفرق هــذا االنزعــاج مــن مشــار
ــة المســتمرة للمشــا ــةیهملــون األهم ة الغر ة االقتصــاد فعلــي ســبیل المثــال، بینمــا ال . ر

ـا سـو  ـة  بـین الصـین وأفرق ـار دوالر عـام  ٥٠.٥تمّثل التجارة البین ، فإّنهـا ٢٠٠٦مل
ـات المتحـدة، والتـي بلغـت  ـا مـع الوال مة تجـارة إفرق ـار دوالر  ٧١.١لم تصل إلى ق مل

ـــي عـــام  ـــات ال. ٢٠٠٦أمیر ـــة قـــد قـــدمت إلـــى جانـــب ذلـــك، فـــإن الوال متحـــدة األمیر
ة منذ عام  ٥١.٢ ل مساعدات ثنائ ار دوالر على ش   ١٩٦٠.٣٦٢مل

ات    ــــة هــــو قــــدرة الشــــر ات الغر یــــر المراقبــــون أن مــــا یثیــــر مخــــاوف الشــــر
ســرة أو  ل قــروض م ــة فــي شــ ة والمال ة علــى ســرعة تــوفیر الحــوافز الدبلوماســ الصــین

ادراتهـا التجارـةمنح، فضًال عن مشارع األشغال العامة، لـد وعـالوة علـى ذلـك، . عم م
ـة حسـنة، والمتمثلـة  انـت ذات ن قة ال تقّیدها الحاجة المرهقة، وحتـى وٕان  فهي حرة طل

ة البیئة في أ صفقة تجارة ا حقوق اإلنسان أو مراق   ٣٦٣.في إقحام قضا
ــة    ف ــة هــي  ومــات الغر اســي فــإن المعضــلة التــي تواجــه الح فــي المجــال الس

اكـل والمؤسسـات النجا ة دون تقـوض اله ح في الحفا علـى مصـالح بلـدانها االقتصـاد
الناشئة، التي على األقل في وجهة نظرها، هي أمر حاسم ومهم لبناء اقتصادات سـوق 

ـا ة دسـتورة فـي أفرق ج . ناجحة ضمن إطار دولة لیبرال رههـا لتـرو إن نفـور الصـین و
ا لهذه األجندة ل تحد ش ـة مثـل إدارة . هذه األخیرة  ـة األورو ـاالت التنم وقد عقدت و

سـرا،  ـا وسو ـل مـن ألمان ة في المملكة المتحـدة، فضـًال عـن نظیراتهـا فـي  ة الدول التنم
ة  ـة الصـین اسـة الخارج له الس حـث مـا ُتشـ ـاجراء دراسـات ل محادثات وأعطت األوامر 

ـــا المثـــل، فـــإن. مـــن أثـــر مـــدمر محتمـــل علـــى برامجهـــا فـــي إفرق ـــي  و المجلـــس األمر
ـا فـي أواخـر عـام  شـأن أفرق اسـات  ة، الذ نشر ورقة س ، قـد ٢٠٠٥للعالقات الخارج

                                                            
 .١٤١ – ١٤٠كریس ألدن، المرجع السابق، ص ص  ٣٦١
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ـــة  اســـة الخارج لها الصـــین علـــى مصـــالح الس ـــن أن تشـــ م ات التـــي  حـــذر مـــن التـــداع
ـة فـي القـارة ـة والتـي نمــت . األمیر ـة الغر وم ة إلـى المنظمـات غیـر الح النسـ وأخیـرا 
عــد ًال  فــي بیئــة مــا  ــة وحقــوق اإلنســان دلــ مقراط ــز الد ــان تعز ــاردة، حیــث  الحــرب ال

بیـر مـن المـوارد  طر على قـدر  ة تس ا، فإن ظهور قوة خارج ا ألعمالها في أفرق اس ق
ة ات أمرا مقلقا للغا ة  ل ل متعمد أ اهتمام بهذه األجندة التحو ش   ٣٦٤.وتنبذ 

ة الصـ   الذات قد أثارت المشار ـا ضـّجة فـي الغـرب ولهذا السبب  ة فـي أفرق ین
ین"ولغطًا عن ظهور  م " تواف آراء  ن أن یناهض مفاه م تواف "شأن القارة والذ 

ه حتى الوقت الحالي" آراء واشنطن شمل هذا األخیر،  ٣٦٥.الذ ظل غیر متنازع عل و
عــة الحــال، فــرض شــرو البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي والجهــات المانحــة  طب و
ضـات فـي اإلنفـاق العـام  اسـة االقتصـاد الكلـي، وتفـرض تخف والتي تضـع قیـودًا علـى س
ــة مــن قبــل  مقراط ــات د عــض الحــاالت، إجــراء انتخا ــذلك، فــي  ة و الشــفاف والتزامــات 

ة ومات األفرق ین"إّن . الح سـتند إلـى عـدم التـدخل فـي الشـوؤن "تواف آراء  ، والـذ 
ادت ــة للــدول وتعزــز ســ بیــرًا مــن طــرف العدیــد الداخل ــًا  ها وســالمة أراضــیها، نــال إعجا

ـة التـي تهـدف إلـى فـرض إصـالح  قـاومون اإلجـراءات الغر من الزعماء األفارقة الذین 
اســي علــى أنظمتهــا ــة النمــوذج الصــیني . اقتصــاد أو س وعــالوة علــى ذلــك، فــإن جاذب

م ة، والذ مّن من تحقی تطور سرع دون تحد نظام ح الحزب الواحـد، أمـر  للتنم
ة إلـــى هـــؤالء األوتـــوقراطیین  النســـ ـــاره  ـــن إن م وقـــد ذهـــب المحّللـــون ). المســـتبدین(ال 

اسـة  ـأن الس اغان إلى حّد التعبیر عن الرأ القائـل  رت  الغریون المحترمون مثل رو
ـــة إنشـــاء  ا، ســـائرة فـــي عمل اســـة روســـ ة، إلـــى جانـــب س ـــة الصـــین طـــة غیـــر "الخارج را

ة لل ـــة القـــوة " طغـــاةرســم مثا ا الوســـطى مــن شـــأنها أن تكــون  ـــا وآســ ـــل مــن أفرق فــي 
ة الغرب ومنظماته الدول طة  ة المرت ة التقلید  ٣٦٦.المقابلة للمصالح اللیبرال

                                                            
  .١٤٢ – ١٤١كریس ألدن، المرجع السابق، ص ص ٣٦٤

٣٦٥ Raphael Kaplinsky, Dorothy McCormick and Mike Morris, The Impact of China on 
Sub-Saharan Africa, Institute of Development Studies, Sussex University, April ٢٠٠٦.  
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Development Policies” (Oslo: Chr. Michelsen Institute, ٢٠٠٦), p. ٣٥.  
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WאאאW 
ــا    صــفتها قــوة عظمــى وأكبــر مســتثمر فــي أفرق ــات المتحــدة  مــا یثیــر قلــ الوال

إضافة إلى ذلك فإن أهداف الصین ال تُـر فقـط مـن . في القارةهو دور الصین الجدید 
ا بل من خالل منظـور أوسـع متمثـل  ات الدولة في أفرق ة واحدة تقتصر على تحر زاو

ــة ة العالم اســات االســتراتیج אא. فــي الس
אאW 

?אאאאאאאא
אאא،אאאא،אא

אאאאאאאאאאא?K٣٦٧ 
اســتمرار ترصــد  ــة فــي حالــة تأهــب  الحــظ المراقبــون أن وزارة الــدفاع األمر
ومــــة  رة، مشــــیرة إلــــى قلــــ الح ة وقــــدراتها العســــ ة الصــــین التغییــــرات فــــي االســــتراتیج
ــا  شــأن ضــعف خطــو اإلمــداد مــن مصــادر الــنفط فــي الشــرق األوســط وأفرق ة  الصــین

وقــــد لعــــب الكــــونجرس نفســــه دورًا مســــتمرًا  ٣٦٨.Malaccaعــــن طرــــ مضــــی ملقــــا 
ومـة  ةوصرحًا في إثارة المخاوف مـن دعـم الصـین للح وقـد اقتـرح السـناتور . السـودان

ة بــین الشــمال  ــة الســودان ســًا فــي قــرار الحــرب األهل جــاك دانفــورث، الــذ لعــب دورًا رئ
ي  ـینوالجنوب، قرارات على الكونجرس األمیر وتردیـدًا . انت شدیدة االنتقاد لسلوك 

لهــذه القــرارات نجــد المناقشــات العامــة والخاصــة داخــل إدارة بــوش والتــي تنتقــد تقــاعس 
ــة . الصــین فــي مجلــس األمــن الــدولي ومــع اتســاع دائــرة التأییــد المنــاد بــإجراءات دول

ة دارفور، فورة لوقف التدمیر المتفاقم الجار في  حت مـن قـالسـودان فإن قضـ د أصـ
ا   ٣٦٩.نواٍح عدیدة رمزًا ألنشطة الصین في أفرق

                                                            
٣٦٧ Embassy of China in South Africa, ‘China’s Africa Policy’, Pretoria, January ٢٠٠٦.   

  .١٤٣كریس ألدن، المرجع السابق، ص : في
cn.com.englishpeopledaily.www, ٢٠٠٣December  ١٦ ,People’s Daily ٣٦٨ 

  ١٤٤كریس ألدن، المصدر السابق، ص  ٣٦٩



١٦٢ 
 

ــة والتــدقی العلنــي للــدور الصــیني فــي الســنوات القلیلــة  هــذا االتجــاه نحــو المراق
ل وأسفر عن مجمـوعتین مـن الـردود فـي واشـنطن ان یتش ة  تتبناهـا : األولـى.. الماض

شــن هیــرتج  دور الصــین هــو ، ومفادهــا أن Foundation Heritageمؤسســة فاوند
ـــــادئ  ـــــة فضـــــًال عـــــن تـــــدمیر مســـــاعي غـــــرس م ة الغر تقـــــوض للمصـــــالح االقتصـــــاد

ل صـارم شـ التـالي یجـب التصـد لـه  ا، و ة في أفرق مقراط ـة ٣٧٠.الد رغـم أنهـا : الثان
ــة التعــاون  ان ة فإنهــا تــر إم ة الصــین عــض جوانــب المشــار شــأن  ردود فعــل تحذیرــة 

ــا، ــز الدراســات  الغرـي مــع الصــین فـي أفرق ـة ومر حیــث قـام مجلــس العالقــات الخارج
ــا فــي تقررهمــا  الــدعوة إلــى الحــوار حــول أفرق ــة ذوا النفــوذ الواســع  ة والدول االســتراتیج

  ٢٠٠٥.٣٧١لعام 
حــدیث ٢٠٠٦ومــع ذلــك، ومنــذ أواخــر عــام  ، ُاســُتبدلت لغــة المواجهــة الجارحــة 

ة ــات المتحــدة والصــین عــن المصــالح المشــتر ا  بــین الوال شــأن القضــا ووجهــات النظــر 
ة ة الرئس ة منسـقة . األفرق اسًا لتقدیر مـواطن قـوة دبلوماسـ بدو هذا في جزء منه انع و

اغة قـــرارمجلس األمـــن رقـــم  ســـهولة فـــي صـــ ـــذ  ١٧٢٥ُشـــوهدت  شـــأن الصـــومال وال
ـة   ٢٠٠٧.٣٧٢صدر في ینایر  ات المتحدة األمر عوث الوال  وعالوة على ذلك فإن م

ـین ُقبیـل جولـة  ، للسودان ام إلى  أندرو ناتسیوسن أعلن عقب زارة استغرقت أرعة أ
ـــــــا عـــــــام  اســـــــة الصـــــــین : "قـــــــائالً  ٢٠٠هــــــــو جینتـــــــاو فـــــــي إفرق اســـــــتنا وس شـــــــأن (س

نُت أظن، وأعتقد أن الصینیین سوف یلعبـون دورًا ) السودان/دارفور متقارة أكثر مما 
ة في مساعدتنا على حل هذه    ٣٧٣)".األزمة(متزاید األهم

حـوار  ـا فقـد تمیـز  أما رد الفعل البرطاني تجاه تنامي الدور الصـیني فـي أفرق
عض أنشطتها والتي غذتها وسائل اإلعالم المصممة على  رسمي قائم على القل إزاء 

ــاء نیــران الخــالف ــا، فــإن موقــف الصــین . إذ اســة فــي برطان وداخــل دوائــر صــنع الس
                                                            

٣٧٠ Ian Taylor, ‘Chinese Oil Diplomacy in Africa’, International Affairs, ٢٠٠٦ ,(٥) ٨٢, p. ١٢. 
 : األفریقیة أنظر/من التفاصیل حول للخلفیات التاریخیة للعالقات الصینیةللمزید  ٣٧١

Philip Snow, The Star Raft, (London: Longman, ١٩٨٨). 
٣٧٢ Gill et al., China’s Expanding Role in Africa, p. ١٦. In: Chris Alden, op. cit., p. ١٤٤.  
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ســًا فــ ــًا رئ ارهــا الع ــا اعت اینــا ) وعلــى المســرح العــالمي(ي أفرق شــیر إلــى نهــج أكثــر ت
ائها عض شر ین من مقارات  ـر عـام . إزاء  ـس ذلـك فـي وقـت م ، ٢٠٠٥وقـد انع

انـت الصـین الدولـة الوحیـدة المـدعوة مـن خـارج مجموعـة الثمـاني لحضـور قمــة  عنـدما 
ــراون فــي أن ذلــك مراقــب رســمي علــى أمــل مــن بیلیــر و غلــز  ــة  غلــین إ مثا ون  ســ

ا ع على التزام مجموعة الثماني تجاه أفرق   .التوق
اســة  ع بهّمــة ونشــا س انــت ّتتــا ة البنــاءة"وفــي الواقــع فــإن لنــدن  مــع " المشــار

ــ مــع  اســات التــي تتف ــین العتمــاد وجهــة النظــر والس الصــین أمــًال فــي التــأثیر علــى 
ة واالسـتثمارالتي وضعها الغرب مؤخرًا حول الت" أفضل الممارسات" ـان خطـاب . نم و

والـــذ قـــدم نظـــرة عامـــة عـــن  ٢٠٠٦جـــاك ســـترو أمـــام البرلمـــان النیجیـــر فـــي فبرایـــر 
ــا  ــارة عــن إشــارة هامــة لنوا غلــزن ع ــا ُقبیــل قمــة غلــین إ ــة تجــاه أفرق اســة البرطان الس

ه انتقاد علني لها ة بدًال من توج ة مشـار: "لندن في جذب الصین إلى المقارات الغر
ــة  ــاء طی ــا أن ة الصــین ولكــن طرقــة ... الصــین فــي أفرق قــة مشــار س حق مــا یهمنــا لــ

ــا تها فــي أفرق تها أن تكــون داعمــة لألجنــدة  التــي وضــعها . مشــار ونحــن نرــد مشــار
اســـانجو واالتحـــاد األفرقـــي لهـــذه القـــارة س أو ـــم الخاضـــع : الـــرئ ـــة والح مقراط دعـــم الد

ـــ ـــات التجار صـــورة للمســـاءلة، والعمل ة الشـــفافة، والنمـــو االقتصـــاد والحــــد مـــن الفقـــر 
ادة القـانون  ثـب لبلـوغ هـذا . فعالة، وحقوق اإلنسان وسـ وسـوف نعمـل مـع الصـین عـن 

  ٣٧٤."الهدف
ــــنفس هــــذه الــــروح ســــعى المســــؤولون البرطــــانیون للحصــــول علــــى مســــاعدة    و

ــاب عدت منهــا لنــدن، مثــل زم . والســودان و الصــینیین فــي المنــاط المتــوترة التــي اســُت
ما قال أحد المسؤولین البرطانیین ا: "و بیر للصین في أفرق فهـي تمتلـك . هناك دور 

انـــت مفیـــدة حتـــى اآلن، ولكننـــا حثثناهـــا، مـــن خـــالل الســـودان نفـــوذا هـــائًال فـــي  وقـــد 
 نحن نرد منها الضغط على. اتصاالت على مستو رئاسة الوزراء وغیرها لبذل المزد

ــد مــن القصــف فــي دارفــور وأن تضــطلع بــدورها فــي تجدیــد لعــدم الالســودان  المز ــام  ق
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ة والمســاعدة فــي توّســع قــوات حفــظ الســالم اســ ــة الس فرنســا،  ٣٧٥.العمل وفــي مــا یتعلــ 
ـــة الموقـــف الرســـمي وافتعـــال  س داخـــل " الهـــدوء"فـــإن إزدواج ُیخفـــي جـــدًال حـــامي الـــوط

ة حــول مغــز الـدور ا اســي الفرنسـ ــا واآلثــار مؤسسـة صــنع القـرار الس لصــیني فـي إفرق
ـــه ـــة عل ـــ فـــي المجتمـــع . المترت ـــس وســـائل اإلعـــالم بدقـــة أكبـــر وجهـــة نظـــر القل وتع

 ، ة الصــین فــي مجــال نفوذهــا التقلیــد أو مــا ُســمى (الفرنســي، والــذ یــر فــي مشــار
ــة قــة الخلف داللــة واضــحة ) الحد ــا وأدهــى مــن ذلــك،  تحــدِّ للتفــوق الفرنســي فــي إفرق

ســـرعةعلـــى أّن أ قة بـــدأت تنتهـــي  قـــوة عظمـــى بـــل وعظمتهـــا الســـا مـــا ُشـــیر . امهـــا 
ة فـي الـدول  عض، فإن مسـتو االسـتثمارات والمصـالح الصـین ة فـي  ةالناطقـال الفرنسـ

ــة  البرتغال لیزــة أو الناطقــة  اإلن ثیــر منهــا فــي المنــاط الناطقــة  ــا ال تــزال أقــل  أفرق
ة ، ولك)استثناء الغابون والكمیرون ( لة أساسـ ل مشـ شـ ان دومًا  س هذا ما  ع ن قد 

مصــدر  ًا  ــة اقتصــاد قة لــم تكــن أبــدًا مجز ة؛ أ أن مســتعمراتها الســا اســة الفرنســ للس
أسواق  ٣٧٦.للموارد أو 

شـأن مسـألة   ة  اسـة الفرنسـ ـه الس اك الـذ تمـر  عض المراقبین أن االرت یر 
م أكبـــر معضـــلة توا مثّـــل صـــم ـــا  ـــة، الصــین فـــي أفرق اســـة الخارج ـــارس فـــي الس جـــه 

ة التحــرك فــي مجــاالت معینــة فــي حــین تســتفید قــدر  قــاء علــى اســتقالل والتــي تســعى لإل
ـي ة لالتحاد األورو ة متماس اسة خارج ات استعراض سطوة س ان ان من إم  ٣٧٧.اإلم

وز عــام  ــوالس ســار ــم عقــب مناقشــات الحملــة  ٢٠٠٧أســفر انتخــاب ن إلــى ســدة الح
ة الصـین فـي ودارفورة والتي اشتملت على مناقشة الصین االنتخاب ، عـن جلـب مشـار

ة ة الفرنســ ــا إلــى واجهــة الدبلوماســ ة لعقــود . أفرق ات الفرنســ بــر الشــر ومــع خســارة 
ة إ إل إیــف  مــا حــدث مــع شــر ة،  ات صــین حت اآلن  ELFلصــالح شــر والتــي أصــ

ك فـــي أنغـــوال عـــام   Totalتوتـــال  ـــو، و ٢٠٠٥لصـــالح ســـینو ونســـورتیوم فران -مـــع 
                                                            

٣٧٥ Cited in “China’s “peaceful rise” running into criticism”, BBC News, ٢ February ٢٠٠٧, 
.uk.co.bbc.www 

٣٧٦ Ronald Marchal, ‘French Perspectives on the New Sino-African Relations’. In Chris 
Alden, op. cit., p. ١٤٧.  

٣٧٧ Ibid., p. ١٤٧. 
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ــات  ة الســتیراد وتصــدیر اآلل ــة الصــین ة الوطن ــان لخامــات الحدیــد لصــالح الشــر برازل
CEMEC   ـًا فـي  ٢٠٠٦،٣٧٨في الغابون عام ة جان ة الفرنسـ إلى جانب دفع الدبلوماسـ

ات مـــع الوجـــود  ـــارس ال تـــزال تواجـــه صـــعو نجامینـــا وداكـــار، یبـــدو مـــن الواضـــح أّن 
  .الصیني
ـــى جانـــب  تســـعى   ـــا إل ـــار المســـتثمرن فـــي أفرق ـــا، وهـــي األخـــر مـــن  ألمان

ــا ل مماثــل لبرطان شــ ــارس یبــدو . ماضــیها االســتعمار إلــى الــرد  ــس مــن  وعلــى الع
ــة لالتحــاد  ة الجماع أن بــرلین أكثــر قبــوًال وتفهمــا للقیــود والفــرص الكامنــة فــي الدبلوماســ

ي سا لمجموعة الثماني . األورو وصفها رئ ـي و إلى جانب تولیها رئاسة االتحـاد األورو
ــة ٢٠٠٧عــام  ومــة األلمان ــا عــام  –، فــإن الح فــي وضــع  – ٢٠٠٥مثلهــا مثــل برطان

ـــه مناقشـــة مســـألة  عـــة المســـتو لتحدیـــد وتوج نهـــا مـــن توظیـــف هـــذه األطـــر رف م فرـــد 
ــا-الصــین ــا فــ. أفرق اســة الواضــح والوحیــد الــذ اعتمدتــه هــو إدراج أفرق ي ونهــج الس

قـاء علـى هـذا المجـال بوصـفه  ـذلك اإل ـي والصـین و ة الحوار بـین االتحـاد األورو عمل
  ٣٧٩.موضوعا للنظر من جانب مجموعة الثماني

فتقـــر إلـــى المـــوارد، وجـــدت نفســـها    عًا  ـــان ولكونهـــا بلـــدًا مصـــنِّ ا وأخیـــرًا، فـــإن ال
ـل أرجـاء ا ة فـي  ثب أنمـا االسـتثمارات الصـین  ٣٨٠.لقـارةمضطرة إلى أن تراقب عن 

اشــــرة  ــــة الم مــــا هــــو الحــــال مــــع غیرهــــا مــــن دول الغــــرب، فــــإن االســــتثمارات الخارج و
من علیهــا قطــاع  ــا اقتصــرت علــى عــدد قلیــل مــن القطاعــات التــي یهــ ــة فــي أفرق ان ا ال

ة ض من ذلك، فإن برامج مسـاعداتها . الطاقة وغیرها من الموارد االستخراج وعلى النق
استمرار و  ة ظّلت  عـض الجـدل (احدة من أكبـر البـرامج الخارج وٕان لـم تكـن تخلـو مـن 

ي )حــــول المعونــــة المشــــروطة فــــي الماضــــي ــــس الــــدافع اإلنســــاني، ولــــو ع ، وهــــو مــــا 
ـــة  ـــة(المســـاعدات الخارج المصـــالح التجار ـــان ) مـــن خـــالل قنـــوات اتصـــاله  ا داخـــل ال

                                                            
٣٧٨ Business Day, Johannesburg, ٥ February ٢٠٠٧. 

  ١٤٨كریس ألدن، المصدر السابق، ص  ٣٧٩
٣٨٠ China and South Africa: a bilateral relationship or multilateral strategy?, Jetro, 

Johannesburg, ١٤ June ٢٠٠٠. 
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مــة ة قد ــا للمحاولــة وعلــى هــذه الجبهــة األخیــرة فــإن دعــم أفرق ٣٨١.ومشــاغل دبلوماســ
ـه علـى أنـه أمـر  ة للحصول على مقعد دائم في مجلس األمن الدولي قد ینظر إل ان ا ال

ــة ان ا ــة ال ة الخمســین . حاســم مــن جانــب وزارة الخارج ر الســنو الــذ ــان االحتفــال  و
انـدونغ عـام -لمنظمة التضامن األفرو ـز رـادة آخـر  ٢٠٠٥آسـیو الـذ عقـد فـي  مر

انــت قــد لعبــت دورًا للعالقــة الجدیــدة بــی ــان، التــي  ا ــا وٕاشــارة إلــى أن ال ن الصــین وأفرق
ــل التعــاون فــي مــا بــین بلــدان الجنــوب فــي  ــان لــم ُقــدر حــ تقــدیره فــي تمو هامــًا وٕان 

ســبب الصــین اتــت فــي خطــر التعــرض علنــًا للكســوف  ــة . الماضــي،  إن المقاومــة القو
یــو فــي األمــم المتحــدة ج ــین لتطلعــات طو عض یتــرّدد أمــام هــؤالء مــن جانــب  علــت الــ

المشـــاعر  ـــان یوصـــف  یین" المناهضـــة للصـــینیین"المنتقـــدین لمـــا  وممـــا . بـــین األمـــر
ــر الــرد الغرــي الرتقائهــا لمصــاف الــدول  ًال وجــوهرًا هــو ذ ــاني شــ ا مــنح الموقــف ال

ح  ــة فــي الثمانینــات، عنــدما أصــ ــان"القو ا اســة " ســح ال ــة مــن ســمات الس ســمة عاد
ارسالداخ ة في عواصم مثل واشنطن و ح هنـاك . ل وهـذا هـو تـأثیر الصـین حیـث أصـ

یـو الـدولي حـول  ـادرات مثـل مـؤتمر طو ة عن طّي م ان ا عض األوسا ال حدیث في 
ــا  ــة فــي أفرق ــاد(التنم ن ١٩٩٣، والتــي ظلــت تعــرج منــذ إنشــائها فــي عــام TICAD) ت

اكال(األفرقي /لتدخل مسار منتد التعاون الصیني   ٣٨٢.FOCAC) فو
  

                                                            
٣٨١ Jun Morikawa, Japan and Africa: Big Business and Diplomacy (Johannesburg: 

University of Witwatersand Press, ١٩٩٧). 
  ١٤٩كریس ألدن، المصدر السابق، ص  ٣٨٢
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אא 
אא 
ین تضع نفسها في  ال شك في أن ا فإن  من خالل الرهان على أفرق

ع  ات المتحدة، التي تعتبر المنطقة بوصفها مفتاحا لتنو منافسة حادة مع الوال
عیدًا عن الشرق األوسط غیر المستقر ة  ان. مصادرها النفط ة و حث ت مجموعة 

ة قد اقترحت في أعقاب  ة أمر أن تمنع واشنطن  ١١إسرائیل خصومًا مثل "سبتمبر 
ما تقول دراسة البنتاغون إن" الصین ة ، ف ع ا الطب : من اختراق مجال موارد أفرق

ا وأن " ة تستثمر في شرق وغرب وشمال أفرق ات الصین ش الصیني(الشر ) الج
ة اس ، وهو أمر إشاعته منذ "السودانتثماراته في مجال الطاقة في أرسل قواته لحما

ة ولكن لم یتم  عید جماعات حقوق اإلنسان وخبراء آخرون في الشؤون اإلفرق زمن 
ا في . تأكیده ة من حضورها في أفرق ات النفط األمر في مقابل ذلك، زادت شر

ات المتحدة تخطط لبناء ق رة في خلیج خضم اإلشاعات القائلة أن الوال اعدة عس
النفط ا الغني  للطاقة " بي أف سي"قول جمال القرشي خبیر أسواق النفط في . غین

قوة موازنة محتملة : "في واشنطن ا ومع وجود الصین  هناك العبون جدد في أفرق
ات المتحدة، فقد تنشأ هناك عناصر للمواجهة  ٣٨٣".للوال

ل الصین من مصدِّ   ١٩٩٣ر للنفط إلى مستورد له عام یر المراقبون أن تحوُّ
أنه، من أجل أن . شّل عالمة مهمة في تنمیتها واعترف المسؤولون الصینیون أخیرا 

حتاج إلى أن تكون له مصادر آمنة من  حافظ البلد على وتیرة عمل اقتصاده فإنه س
ة أخر    ٣٨٤.الطاقة إلى جانب موارد ومصارد أساس

ات النف ١١قبل    ة عمومًا بنفسها عن بلدان مثل سبتمبر، نأت شر ط األمر
شأن السودان ة والقل  اس ا ، نظرا للمخاطر الس ة ولیب مقراط ، وجمهورة الكونغو الد

                                                            
دمحم عثمان الخضر العوض، ھل تحقق الصین التوازن العالمي الجدید؟ ورقة قُدمت في مركز السودان للبحوث والدراسات  ٣٨٣

  ١٨/٨/٢٠٠٨رطوم، االستراتیجیة،الخ
٣٨٤ David Zweig and Bi Jianhai, “The foreign policy of a resource hungry state’, Foreign Affairs, ٨٤, 

May, ٢٠٠٥.  
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ات  ح أن الشر لها مجتمعة، صح ة أو  ات االقتصاد انتهاكات حقوق اإلنسان والعقو
ة مثل نیجیرا، ومات أوتوقراط ة عقدت صفقات تجارة مع ح رغم ازدراء  األمر

اسانجو  غون أو س أولس   . إدارة بوش العلني للرئ
س تلك       ولكن حتى اآلن فقد تم إبرام مثل هذه الصفقات على مراحل، على ع

ة للنفط"الصفقات التي أبرمت بواسطة  ة الصین ة القوم  –سي أن بي سي  –" الشر
وم ة للح ة لتحسین العالقات ا ةالمملو اسة رسم ة مقابل جزء من س لدبلوماس

ة ازات نفط   ٣٨٥.الحصول على عقود وامت
ا في عام    سي الصیني، هو جنتاو، ألفرق لت زارة الرئ نقطة  ٢٠٠٩وقد ش

اسة الصین الجدیدة تجاه القارة بیرة في إطار س وقال دبلوماسي صیني معلقًا . تحول 
القارة یتجاوز  ین  قة أن التزام  س حق أنها تع النفط والمناجم على الزارة 

ا ومورشص في الفترة ما   ٣٨٦.والصفقات وقد زار هـو جنتاو مالي والسنغال وتنزان
مة . ٢٠٠٩فبرایر  ١٧و  ١٠بین  ق ا  اق قدمت الصین قروضا ألفرق وفي ذات الس
بلیون دوالر على مد ثالث سنوات وذلك من خالل مؤتمر شرم الشیخ الذ  ١٠

  ٩/١١/٢٠٠٩.٣٨٧انعقد في 
ال العالملقد حرّ    ا خ فالتغلغل الذ قامت . ك التواجد العلني للصین في أفرق
ین  ا  –ه  اردة في أفرق ًا متحّمسًا في الحرب ال قا مشار انت سا في القارة  –التي 

ة  ع یز على االستحواذ على الثروات الطب ة ولكن بتر ارات آیدیولوج اعت لم یتمیز 
ي فالتجار . واالنتهازة التجارة ار دوالر أمر ة مل انت تقف على عت ة التي  ة البین

ة عام  ٥٠شهدت طفرة بلغت  ٢٠٠٠عام  ي مع نها ار دوالر أمر ما  ٢٠٠٦مل
ات المتحدة وفرنسا عد الوال وفي الفترة . جعل الصین ثالث أكبر شرك تجار للقارة 

ا من  المئة  ٩.٣إلى أكثر من  ٢.٦نفسها قفزت حّصة الصین من صادرات إفرق
حت الشرك التجار األول للعدید من الوفورات التي تعتمد على السلع في  وقد أص

                                                            
  .دمحم عثمان العوض، المصدر السابق ٣٨٥
   ٧/٢/٢٠٠٩صحیفة الرأي العام السودانیة،الخرطوم،  ٣٨٦
  ٨/١١/٢٠٠٩قناة الجزیرة، الدوحة،  ٣٨٧
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ة  ٣٨٨.القارة ة األفرق س العالقات الصین عد مرور نحو خمسین عامًا على تأس
ما في دوائر  بیرًا ومثیرًا للتساؤالت، وال س ا واضحًا و أضحى التواجد الصیني في أفرق

وتشیر التقدیرات إلى أن الصین أضحت الشرك التجار الثالث . ةصنع القرار الغر
ة وفرنسا، وقبل المملكة المتحدة  ات المتحدة األمر عد الوال ا  قت (ألفرق ما س

ا هو أمر ). اإلشارة ر الكثیر من المحللین أن التغلغل الصیني الراهن في أفرق و
ثافته ونتائجه ة الكبر وٕاذا أخذنا ف. غیر مسبوق في  ار تنافس القو الغر ي االعت

ة  ا لوضحت عمل طرة في أفرق ات المتحدة لكسب النفوذ والس وعلى رأسها الوال
ا ة فإن . التكالب االستعمار الجدید على أفرق ة األفرق قًا لمؤشرات التجارة الصین وط

ا في عام  مة تجارة الصین مع أفرق ار  ٢قد بلغ  ١٩٩٩إجمالي ق ي مل دوالر أمر
ة عام  ٢٩.٦إلى نحو  ٢٠٠٤ارتفعت في عام  ار دوالر، وارتفعت بنها إلى  ٢٠٠٥مل

ار دوالر ٣٩.٧ توقع أن تصل إلى . مل ة هذا العقد األول  ١٠٠و ار دوالر بنها مل
ة الثالثة   ٣٨٩.من األلف

ـــا    ة تجـــاه أفرق ـــة الصـــین ة الخارج اســـ وال شـــك أن التغییـــر الحاصـــل فـــي الس
ــ  وســعیها قل ــة جدیــدة  الــدؤوب للحصــول علــى الــنفط والمــواد الخــام وفــتح أســواق أفرق

ة ات المتحدة والدول الغر حـاث . ثیرًا الوال فالتقارر والدراسات التـي أعـدتها مراكـز األ
ــا أخــذ ینحــي  ما وأن التحــرك الصــیني الجدیــد فــي أفرق ــ ال ســ ــس هــذا القل ــة تع الغر

اســـة واآل ـــًا عوامـــل الس ـــة جان منـــة االقتصـــاد والمصـــالح النفع ا وذلـــك مقابـــل ه یـــدیولوج
حتـــة ا . ال قضـــا منطـــ براجمـــاتي مصـــلحي صـــرف؛ فهـــي تهـــتم  ـــر  اتـــت تف فالصـــین 

ـــى مصـــادر الـــنفط والمـــواد الخـــام أكثـــر مـــن اهتمامهـــا  التجـــارة واالســـتثمار والوصـــول إل

                                                            
٣٨٨ Andrea Goldestein and Nicolas Pinaud, ‘China’s boom: what is in it fro Africa?’, in 
Ricardo Soares de Oliveira, Dan Large and Chris Alden (eds), China Returns to Africa 

(London: C. R. Hurst), p. ١٥. 
٣٨٩ .١ Johnson Kurlantzick, Beijing’s Safari: China’s Move into Africa and its Implication 

for Aid, Development and Governance, China Programme, Washington DC: 

Carnegie Endowment, November ٢٠٠٦. 
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ا مثـل الصـین الواحـدة أو تضـامن العـالم الثالـث قضـا الحـظ المحللـون و . اآلیـدیولوجي 
ــــا فــــي  م دور أفرق ــــة إعــــادة تقــــو عمل ط  ــــا قــــد ارتــــ أفرق أن تزایــــد االهتمــــام الصــــیني 

عــــد أحــــداث  ــــة الكبــــر  ة األمر فقــــد بــــدأت . ٢٠٠١أیلــــول /ســــبتمبر ١١االســــتراتیج
ة الحـرب ضـد  ة موقعهـا فـي اسـتراتیج ا من خالل ثنائ ات المتحدة تنظر إلى أفرق الوال

ًال مرحـــًا لـــنفط الشـــرق اإلرهـــاب، وثروت ـــة التـــي تؤهلهـــا لتكـــون بـــد ـــة والمعدن هـــا النفط
ـــة أو . األوســـط ة ســـواء أكانـــت أمر ـــه فـــإن الحـــدیث عـــن وجـــود شـــراكة اســـتراتیج وعل

ـة ة وآیدیولوج اسـ عـاد س ـا إنمـا هـو حـدیث ال یخلـو مـن أ ة مـع أفرق ة أو صـین . أورو
ة واقت التأكیـــد یرتكـــز علـــى دعـــائم مصـــلح ة تصـــب ال محالـــة فـــي قنـــوات ولكنـــه  صـــاد

  ٣٩٠.الطرف القو في هذه العالقة
ـــا تشـــهد مرحلـــة تخـــاطف اســـتعمار   ـــأن أفرق ـــون ذلـــك مـــدعاة للقـــول  رمـــا 

ـون لهـا  جدیدة تسعى من خاللها قو صاعدة في النظام الدولي مثل الصین إلـى أن 
ة اق ال شك أن السودان في بؤرة عمل. نصیب معلوم في الثروة األفرق ) الجدیـد(ة السـ

  .نحو القارة
ـا، وعنـدما نظمـت الصـین فـي نـوفمبر اق نحـو أفرق اق هـذا السـ تشـرن /في س

ــه  ٢٠٠٧الثــاني ت ف ــة ) ٤٨(م الملتقــى الصــیني الثالــث الــذ شــار مــن  –دولــة أفرق
ة قــد أعفــت  –ضــمنها الســودان  دولــة ) ٣١(أعلنــت أنهــا خــالل الخمســین عامــًا الماضــ

ــة مــن دیــو  ــار وثالثمائــة وســتون ألــف دوالرأفرق ــة بــین . ن مجملهــا مل وأن التجــارة البین
ا(الطرفین  ار دوالر ٣٠بلغت ) الصین وأفرق دولـة ) ٥٣(وأنها قدمت مساعدات لـ . مل

ـــدیها اســـتثمارات مـــع  ـــة ول ـــة حیـــث أنشـــأت  ٢٨أفرق ـــة أفرق ـــارة ) ٩٠٠(دول الق ة  شـــر
ًا ل حت منافسًا قو التالي أص سـوق السمراء، و ـا  ة فـي أفرق ة والفرنس ات األمر لشر

  .انت مغلقة لهما في ما مضى

                                                            
٣٩٠ Joshua Eisen and Johnson Kurlantzick, China’s Africa Strategy, Current History, May 

٢٢٤ – ٢١٩ ,٢٠٠٦ 
، ٢٠٠٩مركز الجزیرة للدراسات، : ن أزمة دولة إلى صراع القوى العظمى، الدوحةعبده مختار موسى، دارفور م: في
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 هتسعى الصین لبلـوغ هـدفها االسـتراتیجي بخلـ نظـام دولـي جدیـد أحـد مرتكزاتـ
ة  التـي تضـمن  الطرقة الصین ه ولكن هذا السعي یتم  ا وتكون الصین أحد أقطا إفرق

ة الخاصــة لتكــو  ن مظلــة لتحقیــ الهــدف االســتراتیجي لهــا تحقیــ مصــالحها االقتصــاد
رأ الخبــراء الصــینیون % ٩وللمحافظــة علــى معــدل النمــو الثابــت الــذ یبلــغ   .األكبــر

ــة ســتنخفض انخفاضــًا  الســیر علــى هــذا المعــدل الثابــت فــإن مصــادر الطاقــة المحل أنــه 
حلول العام  ـة للطاقـة یبلـغ ٢٠٤٥شدیدًا و ون اعتماد الصین على مصـادر خارج م س

ــدأت تتغلغــل % ٤٥ ــا و اجاتهــا وفــي اطــار ســعیها للطاقــة دخلــت الصــین إفرق مــن احت
ــــــة  فون ــــــا والــــــدول الفران ــــــا وجنــــــوب إفرق ــــــي مثــــــل نیجیر فــــــي منــــــاط النفــــــوذ األمر

ان النفوذ الفرنسي والبرطاني على التوالي ومنها السودان ة م   ٣٩١.واألنجلوفون
اإل قل لذلك عندما بدأ النشا التجار الصیني  ضافة للمنافسة على البترول 

ي عـام  ات المتحدة قام الكونغرس األمر م بإنشـاء لجنـة لمراجعـة العالقـات ٢٠٠٠الوال
ـــا علـــى األمـــن القـــومي  ـــاس النمـــو الصـــیني فـــي إفرق ة لدراســـة انع ـــة الصـــین األمر

ـــي وخلصـــت هـــذه اللجنـــة فـــي عـــام  م إلـــى أن الصـــین تتعامـــل مـــع الـــدول ٢٠٠٦األمر
ة المارقــ ــابو وأنــه ال توجــد عالقــة تضــامن ــات المتحــدة مثــل الســودان وزم ة علــى الوال

ة ة السودان العالقة الصین ة  المصالح األمر   ٣٩٢.هدامة تضر 
ة التي تنظر إلى ممارسات الصـین  ة العر ة على الرؤ وال تواف الدول األفرق

ة بل تنظر إل شـركبوصفها اإلستعمار الجدید في القارة األفرق المقابـل، قامـت . یها  و
ـــة حیـــث  قامـــت بإلغـــاء  م العدیـــد مـــن المســـاعادات إلـــى القـــارة األفرق  ١٠الصـــین بتقـــد

ــة للصــین فــي عــام  ــي مــن دیــون القــارة االفرق ــارات دوالر أمر مــا قامــت . ٢٠٠٠مل
ـــر  ١٩٣بإلغـــاء الجمـــارك علـــى  ـــدول غی ـــى الصـــین مـــن ال ـــدا مـــن المـــواد المصـــدرة إل بن

ـــا فـــي . ٢٠٠٣عـــام  المتقدمـــة فـــي س الصـــیني بزارتـــه السادســـة إلفرق ـــذلك قـــام الـــرئ
ــالقول. ٢٠٠٩فبرایــر  أصــدقاء : "وقــد صــرح خــالل تلــك الزــارة  نحــن ننظــر لالفارقــة 
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اء طیبــین للشــعب األفرقــي قــى إخــوة طــوال األمــد وشــر واآلن . طــوال الوقــت، وســوف ن
ــ األهــداف اإل ــة فــي القــرن الجدیــد نحــن نعمــل معــًا لتحقی ــة التنم ــة ومواك ــة لأللف نمائ

ــة حفــظ الســالم فــي القــارة  ٣٩٣."والتطــور والتجدیــد وقــد لعبــت الصــین دورا مهمــا فــي عمل
انــت جــزًء مــن  ــة خاصــة ضــمن إطــار األمــم المتحــدة حیــث  ــة لقــوات  ١٣األفرق عمل

مجلـس األمـن ة  ا، وهو أكبر عدد من بین الدول دائمـة العضـو . حفظ السالم في أفرق
ة االتحـاد األفرقـي فـي قمـة مجموعـة العشـرن اإل ضافة لذلك تقوم الصین بدعم مشار

ة   ٣٩٤.المال
ة للصین المواد الخـام واألسـواق وفـرص  ة األخر تقدم الدول األفرق من الناح
ــا الفرصــة لكــي تنــوع  ح ألفرق ــا ممــا یتــ ــادل رأس المــال والخبــرة والتكنولوج االســتثمار لت

ه موادها الخام و  ـةتوج ع تسـتورد الصـین . الحصـول علـى أكبـر اسـتغالل لمواردهـا الطب
مــا تســتورد المعــادن  ــا،  ــأتي مــن أفرق ة، فثلــث بتــرول الصــین  صــورة أساســ البتــرول 

ــــًا مــــن . واألخشــــاب ــــا المصــــنوعات التــــي تتكــــون نصــــفها تقر وتصــــدر الصــــین ألفرق
ــــة ــــرا مــــن. المعــــدات واآلالت الكهرائ بی قــــة األمــــر أن عــــدد  ة  وحق ات الصــــین الشــــر
ـــا االســـتثمارات . ضـــرت بجـــذورها فـــي أفرق ـــدولي الخـــاص  ـــر البنـــك ال وقـــد أشـــار تقر

ــا فــي یولیــو  ة فــي أفرق ــة  ٢٠٠٨الصــین ــة الكبیــرة لــذلك وهــو مــا حّســن البن إلــى األهم
ش ة وسبل الع ة المحل اشـر . التحت ـة ذلـك العـام  بلـغ رأس المـال الصـیني الم وفي نها

ا ح ي یتضـمن حـوالي  ٥والي في أفرق ارات دوالر أمر أعمالهـا مـن  ١٠٠٠مل ة  شـر
ــة والصــناعات الصــغیرة والمنســوجات والزراعــة وتجهیــز المنتجــات  تجــارة األجهــزة المنزل

ة ة واالتصاالت والخـدمات الهندسـ ضـا سـاعدت ٣٩٥.الزراع ـا أ ـر المراقبـون أن أفرق و
ة فــي عالقا اســ ثیــر مــن الموقــف الس ــةالصــین فــي  ــة عــام . تهــا الدول  ١٩٧١ففــي بدا

بیـــر فـــي اســـتعادة وضـــع الصـــین الشـــرعي فـــي األمـــم  ل  شـــ ـــا الصـــین  ســـاعدت أفرق
ــــة  لت الــــدول األفرق ثلــــث حجــــم الــــدول ) ٧٦دولــــة مــــن أصــــل  ٣٦(المتحــــدة، فقــــد شــــ
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ـة دعمـت . الداعمة للصین ـة السـاحقة مـن الشـعوب األفرق ومنذ ذلك الحـین فـإن األغلب
ـــة عالقـــات  موقـــف الصـــین مـــن ة إعـــادة التوحیـــد الـــوطني، ولـــم تقـــم الـــدول األفرق قضـــ

ة مع تایوان بینما توجد اآلن  ة مع الصین ٤٩رسم م عالقات دبلوماس   ٣٩٦.دولة تق
ة الصین  ة مهمة مثل عضو ا دول ة الصین في قضا لقد دعمت الدول األفرق

ـة ومحاوالتهـا الستضـافة دورة األلعـا ة فـي في منظمة التجـارة العالم ف ـة الصـ ب األولمب
شــأن ٢٠١٠والمعــرض العــالمي لعــام  ٢٠٠٨عــام  مــا أیــدت وجهــات نظــر الصــین  ؛ 

ة فــي الصــین فــي یولیــو . إصــالح األمــم المتحــدة اســ  ١٩٨٩وعنــد انــدالع الفوضــى الس
عض الوقـــت ســـاعد األصـــدقاء  ـــات علـــى الصـــین لـــ ـــة عقو ـــدول الغر حـــین فرضـــت ال

سر الحصار    ٣٩٧.الغرياألفارقة الصین على 
ـل ذلـك تعـاون مشـترك ومتطـور بـین الطـرفین  ـا  –ان نتاج   –الصـین وأفرق

ــة الثالثــة ة فقــد تكونــت . تصــاعد هــذا التعــاون فــي األلف ومــة الصــین ووفقــا لمصــادر الح
ــا أكثــر مــن  ة خــالل العشــرة ســنوات األخیــرة  ٦٠٠أفرق ــأموال صــین ة  فــي العقــد (شــر
ة ـا فـي حـین وقد قبلت ا). األول من األلف المخاطرة والعمـل فـي أفرق ة  ات الصین لشر

ــة المســتثمرة األخــر هــذه المخــاطرة ات الغر وقــد قامــت الصــین بإعفــاء . رفضــت الشــر
قــروض  ة مدعومــة  ــة مــن الرســوم مــع مزــد مــن االســتثمارات الصــین ضــائع األفرق ال

ة ة األفر٣٩٨.تفصـــیل ـــد فـــي العالقـــات الصـــین ـــس التطـــور المتزای ع ـــة التوجهـــات إذن  ق
ـا ة تجـاه أفرق ة الصین اسة الخارج قـوة . الجدیدة في الس مـا أن تصـاعد دور الصـین 

ــادة العــالم  ق ــة  ــات المتحــدة األمر عــد ســقو االتحــاد الســوفیتي، وانفــراد الوال ــة  عالم
اسـة التوسـع والعمـل علـى التـوازن  في ظل القطـب الواحـد، اتجهـت الصـین أكثـر إلـى س

ات وجودها ونفوذها في االستراتی حث عن أحالف لها إلث ات المتحدة، وال جي مع الوال
اتها التـــي ترعاهـــا  ـــة مـــن شـــر ثافـــة فـــي القـــارة األفرق ـــة عبـــر وجودهـــا  الســـاحة الدول
وتدیرها مؤسسات هـدفها تـأمین مصـارد الـنفط، واسـتطاعت الصـین خـالل سـنوات قلیلـة 
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ــــات المتحــــد ح الشــــرك الــــذ یلــــي الوال ــــة، حیــــث أن تصــــ ة وفرنســــا فــــي القــــارة األفرق
ــة هــذا العقــد، فقــد ارتفعــت  ــا إلــى أضــعاف منــذ بدا تضــاعفت التجــارة بــین الصــین وأفرق

ة  ٧.٣٩، إلــى ٢٠٠٥فــي عــام % ٣٦إلــى  بلیــون دوالر بنــاء علــى احصــاءات الصــین
متهــا  ــة بلغــت ق بیــر مــن الصــفقات والعقــود التجار ــع عــدد  اإلضــافة إلــى توق ة  الرســم

ــة . بلیــون دوالر ٢لي حــوا مضــاعفة مســاعدتها المقدمــة للــدول األفرق والتزمــت الصــین 
ة انـت مـن اآلالت . في السنوات التال ا  ة إلى أفرق انت نصف الصادرات الصین وقد 

ــــة، إضــــافة إلــــى تحــــول عشــــرات  ــــة عال ــــات ومنتوجــــات ذات تقن والمعــــدات وااللكترون
ــا ســاهمو  ة ومقــار الــوزارات اآلالف مــن الصــینیین إلــى أفرق ا فــي بنــاء المنشــآت الراضــ

ة ك الحدید   ٣٩٩.وخطو الس
ـین مـن  ة  نـوفمبر عـام  ٥ – ٤ودعما لهـذه الشـراكة شـهدت العاصـمة الصـین

ة  ٢٠٠٦ مشــار ــة  ٤٨أكبــر تجمــع أفرقــي  ــة القــارة األفرق ــة مــن أجــل تنم دولــة أفرق
ــا أعلــن التجمــع عــن التخفیــف  وقــد. عــد خمســین عامــا مــن العالقــات بــین الصــین وأفرق

ة، وٕالغاء الدیون المستحقة على الواحـد  الجزئي لدیون الصین لصالح دول القارة األفرق
ـــدِّرت بنحــو  ــة فــي القــارة والتــي ُق بلیــون  ٣,١والثالثــین دولــة األكثــر فقــرًا واألكثــر مدیون

ـة المعفـاة مـن الرسـوم الج ة اإلفرق ـةدوالر، وزادة بنود الصادرات السلع ما . مر وتـدع
س الصـــیني فـــي عـــام  ـــة دول ٢٠٠٧لهـــذه العالقـــات فقـــد قـــام الـــرئ ـــارة ثمان ، مـــثًال، بز

رة والمسـاهمة فـي  ة والتجارـة والعسـ ة لتعزز العالقات فـي المجـاالت االقتصـاد أفرق
ـــا ـــة والبنـــاء داخـــل أفرق ر التنم وتســـعى الصـــین إلـــى آفـــاق أوســـع فـــي االقتصـــاد . تطـــو

ا ـــا التـــي والـــنفط والس ـــادة تنـــامي مصـــالحها فـــي أفرق ســـة وتعزـــز عالقاتهـــا ونفوذهـــا وز
ــــة التــــي تحتــــاج إلــــى المــــواد الخــــام  ة المحل ــــة قاعــــدتها الصــــناع تعتبرهــــا مصــــدرًا لتغذ
ــة للحفــا علــى معــدالت النمــو االقتصــاد المرتفعــة حیــث تســتورد الحدیــد الخــام  األفرق

ا وموزمبی   ٤٠٠.من جنوب أفرق

                                                            
  .٢٠٠٦/ ٢٨/٢جریدة الفاینانشال تایمز، الصین تكسب مصادر ووالءات أفریقیة،  ٣٩٩
  .جریدة الفاینانشال تایمز، المصدر السابق ٤٠٠
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אא 
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אא 
عــــة الوجـــــود الصــــیني فــــي القــــارة    عــــض المــــراقبین عــــن طب یتســــاءل 

ة ا: "األفرق لكـن یـر آخـرون  ٤٠١"رأسمالیون، رفـاق أم انتهـازون؟: الصینیون في أفرق
الظهــور أن هــذا الوجــود اتخــذ مــن العالقــات التجارــة والتعــاون االقتصــاد مــدخال قبــل 

ة رمــــا قــــد حّرضــــت علــــى إعــــادة . الرســــمي ة الصــــین وعلــــى الــــرغم مــــن أن الدبلوماســــ
ـا وحـدها مـا  ـا، فـإن الكلمـات المنّمقـة وٕاعالنـات النوا ط بین الصین وأفرق اكتشاف الروا

ــدًا قــادرة علــى الحفــا علــى تلــك العالقــة ات متعــددة . انــت أب ـــِرك األمــر للشــر لــذلك ُت
ة الط ات الصین عة الصین الجدیدة المعاصرة، والتـي جـذبت الجنس موحة التي تمثل طل

ـة طر علیهـا المصـالح الغر انـت تسـ ـة التـي  اه في مشهد الموارد األفرق فالقـدرة . االنت
ات  نــــت هــــذه الشــــر ّ ــــة م ة والمســــاعدة اإلنمائ علــــى االســــتفادة مــــن األدوات الدبلوماســــ

ــا واال ات مــن التغلغــل فــي إفرق الء علــى  األســواق فــي فتــرة قصــیرة المتعــددة الجنســ ســت
اً  مــوازاة ذلــك فــإن جلمــة مشــارع البنــاء التــي هــدفت إلــى تحســین ُســبل الوصــول . نســب و

ـــة  ة مـــن االطـــالع علـــى البیئـــة األفرق ات الصـــین نـــت الشـــر إلـــى المـــوارد واســـتغاللها مّ
ـد وجودها بدوره الطر لظهور المقاولین . والفرص التي توّفرها الصینیین الـذین ما مهَّ

ع أنحاء القارة ون جم جو مون مشارع تجارة صغیرة و   ٤٠٢.ق
ــة علـى الجــزء األخطـر مــن التواجـد الصــیني  ات العالم ینمـا تعمـل هــذه الشـر و
ة إلــى معظــم األفارقــة العــادیین هــؤالء الصــینیون أصــحاب المشــارع  النســ ــا،  فــي أفرق

، وعلــى األخــص تجــار التجزئــة، هــم مــن لهــ ــاتهمالصــغر تجــار . م األثــر األكبــر فــي ح
ـــة هـــم  ـــة  فـــي المنـــاط الرف الجملـــة فـــي منـــاط الحضـــرة وأصـــحاب المحـــال التجار

                                                            
اإلمارات (شـریك أم منافس؟، كلمة، أبوظبي : ، الصین في أفریقیا)ترجمة عثمان الجبالي المثلوثي(كریس ألدن  ٤٠١

  .٥٥، ص ٢٠٠٩والدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ) العربیة المتحدة
  ٥٥كریس ألدن،الرجع السابق، ص  ٤٠٢



١٧٦ 
 

ــل تجــارة التجــزءة علــى مســتو القــارة، ســواء مــن خــالل قــدرتهم علــى تــوفیر  صــدد تحو
ع تواجــدهم  فــي  فضــل توسـ سـاطة  أسـعار زهیــدة أو ب ة فـي الســوق،  السـلع االســتهالك

ة الصــغر والمتوســطة ظــاهرة . الهــذا المجــ طــت بتطــور المشــروعات الصــین مــا ارت
ــا، ممــا جلــب مجتمعــات جدیــدة مــن المســتوطنین إلــى  ة إلــى أفرق تزایــد الهجــرة الصــین

  ٤٠٣.أجزاء القارة
ـة ُغیِّـر مـن  ة علـى السـاحة العالم ـة الصـین ات الدول إن الوجود الملحو للشر

اســة الــدولیین انــت تتمتــع فــي الســاب . مشــهد التجــارة والس ــة، التــي  ات الغر  –والشــر
ًا  طرة  –ال منازع تقر ـة للسـ ة المطلو اسـ ة والعالقات الس طرة على الموارد المال الس

ات  اتـــت اآلن تجـــد تحـــدًّا مـــن مجموعـــة مـــن الشـــر ـــة،  ـــة العالم علـــى األعمـــال التجار
عتهــا م، والتــي تتصــدر الصــین طل ــة ومــن . الناشــئة فــي اإلقلــ ة عال خــالل قــدرة تنافســ

الء اسـتحوذت  ـة فـي حملـة اسـت ة الدول ات الصـین ودعم قو من الدولـة، شـرعت الشـر
ـــع رـــوع العـــالم النـــامي ة وأســـهم الســـوق فـــي جم ســـ ثیـــر مـــن . علـــى المـــوارد الرئ وفـــي 

ـة وأسـواق غیـر مسـتغلة، هـي التـي  ة غن ع ما لدیها من موارد طب ا،  النواحي فإن أفرق
ةتمّثل أ ة الدول ات الصین ار للشر   ٤٠٤.رض اخت

ـة بواسـطة ماضـیها الثـور  ات التجارـة الدول الشـر لت عالقة الصـین  لقد تش
ة عیــدا عــن االشــتراك اتهــا األخیــرة  ة . الخــاص وتحر ــام جمهورــة الصــین الشــعب فمــع ق

ة  ١٩٤٩فـــي عـــام  ومـــة الشـــیوع ات مـــن ِقبـــل الح ات متعـــددة الجنســـ ، تـــم طـــرد الشـــر
عیـدا . دةالجدی ودخلت الصین في أرعـة عقـود مـن العزلـة التـي فرضـتها علـى نفسـهاب 

عـــض . عـــن االقتصـــاد العـــالمي ـــه أن الصـــین بنـــت خـــالل هـــذه الفتـــرة  وممـــا ال شـــّك ف
ات الكبیرة جدا  ولكـن  –معظمها في قطاعات الطاقة والتعدین والبنـاء والتشـیید  –الشر

ــاً  ات افتقــرت إلــى  ســبب وقایتهــا مــن المنافســة، ســواء داخل ــًا، فــإن هــذه الشــر أو خارج
ـــــارات التعـــــرض لقـــــو الســـــوق  ـــــات المتطـــــورة واخت ـــــادرات . التكنولج وٕاحـــــد أولـــــى م

                                                            
  .٥٦ – ٥٥المرجع نفسھ، ص ص  ٤٠٣
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ینغ  او ة قطـاع البتـرول،  Deng Xiaopingاإلصالح التي رّوج لهـا دینـغ شـ هـي تسـم
  ٤٠٥."في االقتصاد الصیني" محور اإلصالح ونموذج لسائر القطاعات األخر "

انت هـذ التصـّرف و ّلفـة  ة للدولـة ولكنهـا م طرة الرسـم انـات تخضـع للسـ ه الك
ات ســلطات  ٤٠٦.مــا لــو أنهــا شــر ــة، فــإن هــذا عنــى أنهــا تتصــل  وفــي الممارســة العمل

ة مثــل الــرح والخســارة، بــدًال مــن منطــ الهــرم اإلدار  ــادئ االقتصــاد . الدولــة وفقــًا للم
ومـة نظـام أسـلوب العقـد األول ، طّقـ١٩٨١وتحت إشراف وزارة النفط في العـام  ت الح

فــي اإلدارة، وهــو الــذ یــنص علــى حصــة ثابتــة للشــراء واالســتهالك الــوطني فــي حــین 
ســـب العمـــالت  ـــن  م ـــة، وحیـــث  ـــاقي نـــاتج الصـــناعة فـــي الســـوق الدول ـــع  ـــن ب م

ــــة ة للبتــــرول  ١٩٨٨ومــــع عــــام . األجنب ــــة الصــــین ة الوطن ــــین إنشــــاء الشــــر قــــّررت 
CNPC  ة تـب المملو ح الم للدولة على أنقاض مصلحة اإلنتاج الوزار المرهقة، وأص

ة  ع لهــــذه الشــــر ة  CNPCالــــدولي لالستكشــــاف والتعــــاون التنمــــو التــــا ســــ الهیئــــة الرئ
ــة فضــًال عــن حقــوق االستكشــاف  ات األجنب ــة بتــأمین اتفاقــات التعــاون مــع الشــر المعن

ة لح. فــي الخــارج ــة الصــین ة الوطن حرــة فقــد تأسســت الشــر ، CNOOCقــول الــنفط ال
ة ـــة الصـــین ماو ـــر الـــنفط  -  Sinopecوالمؤسســـة البترو ـــة بتكر والمؤسســـة  –المعن

ــــات  ماو ة الســــتیراد وتصــــدیر الك معــــًا فــــي الوقــــت نفســــه، ومــــع  Sinochemالصــــین
ــــة اإلنشــــاء، مثــــل إدراج أســــمائها فــــي البورصــــات  التحــــدیثات المدخلــــة التــــي تلــــت عمل

ــــــي التســــــعی ــــــة ف ة متعــــــددة األجنب ات صــــــین ــــــ لنشــــــوء أّول شــــــر ــــــدت الطر ات، مّه ن
ات   ٤٠٧.الجنس

اعتمادها على تكتالت التشیبول  ة  Chaebolو ات الصـین الكورة، فإن الشـر
اســي، وتتلقــى الــدعم  ل نمــوذجي علــى الــدعم الس شــ ثیــرا و ات تعتمــد  متعــددة الجنســ

رهـــا مـــن القطاعـــات المـــالي مـــن الدولـــة وتشـــترك فـــي التعـــدین وصـــناعات الطاقـــة أو غی

                                                            
٤٠٥ Ben Mayo, ‘Energy security and Chinese foreign policy’, unpublished dissertation, LSE, 

September ٢٠٠٦, p. ١٢. In: Chris Alden, China in Africa, Ibid., p. ٥٧. 
  .٥٧المصدر نفسھ، ص  ٤٠٦
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ة فـي االقتصـاد ـة، فقـد اسـتمرت . االسـتراتیج ات الطاقـة مـن البیئـة المحل تحـرك  شـر و
ــل جوانــب  طرة علــى  ــس توجهــًا للســ ات للتكامــل الرأســي التــي تع ــاع اســتراتیج فــي ات
األعمال التجارـة، مثـل قطـاع الطاقـة علـى سـبیل المثـال، مـن اسـتخراج الـنفط والتكرـر 

م ال ة إلـــى الصـــینإلـــى تنظـــ ات الصـــین الســـعي وراء طموحـــات . نقـــل بواســـطة الشـــر و
ة  ًا عـام " الخروج"الدولة الكامنة في استراتیج ـین ٢٠٠١التي تـم إطالقهـا رسـم ، فـإن 

طلـة"عاقدة العـزم علـى  ات  ـار شـر ة والتـي تـم " اخت ـل القطاعـات االقتصـاد مـن بـین 
فضل الدعم الفعـال والعطـاء ا ـة فـي الئحـة أفضـل صقلها وتهیئتها،  لجزـل، لتحتـل مرت

مجلــة فورشــن  ٥٠٠ ة  ة مصــنفة مــن قبــل  ١٨٠وهنالــك نحــو  ٤٠٨.Fortuneشــر شــر
ات  ح شــر اســي حتــى تصــ ــازات والــدعم الس ــل التفضــیلي، واالمت التمو الدولــة للتمتــع 

ة" ات" عالم   . ومتعددة الجنس
ا غي اإلشارة إلیها هنا هي أن الشر ة متعـددة والنقطة المهمة التي ین ت الصـین

ات  ات متعــــددة الجنســــ ه فــــي العدیــــد مــــن الجوانــــب غیرهــــا مــــن  الشــــر ات ُتشــــ الجنســــ
ة إیلـــف أكیتـــین  ة الفرنســـ ـــا، مثـــل الشـــر ـــة للدولـــة والتـــي تعمـــل فـــي أفرق -Elfالمملو

Aquitaine  وم ـــا أســـ ة جنـــوب أفرق انـــت . Eskomأو شـــر ة،  وفـــي الحالـــة الفرنســـ
ة إیلف أكیتین مسّسة  اسة فرنسا تجـاه شر د س بیرة، وتعتمد على أو حتى تحدِّ بدرجة 

ا وخاصة في بلدان مثل الغابون وأنغوال وم التـي . أفرق ـة أسـ ة الجنـوب أفرق أما الشـر
ة  صـفة غیـر رسـم ومـة  ـة للدولـة(تعمل مـع الح ة مملو ًال آخـر ) وهـي شـر فتمثـل شـ

ـــا التـــي تمـــزج  ات فـــي أفرق ات متعـــددة الجنســـ اتهـــا بـــین مـــن الشـــر اتها وعمل اســـتراتیج
ة للقارة س للطاقة الكهرائ ة واهتمامات المزّود الرئ إن التقارب بـین . االهتمامات الوطن

ــة  ــات نهــر الكونغــو الكهرومائ ــا التــي تطــّوق إماكان ة لجنــوب أفرق المصــالح االقتصــاد
ـــة، والتـــي تســـعى شـــر مقراط ة مـــن جمهورـــة الكونغـــو الد وم فـــي المنطقـــة الشـــرق ة أســـ

ــة، قــد  حــث عــن مصــادر جدیــدة للطاقــة الكهرائ ــا ت الســتغاللها حیــث أن جنــوب أفرق

                                                            
٤٠٨ Ensuk Hong and Laixiang Sun, ‘Dynamics of Internationalization and outward 

investment: Chinese corporations’, China Quarterly, ٢٠٠٦ ,١٨٧, pp. ٦٢٠ – ٦١٠.  
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ــا تجــاه ذلــك البلــد ــة فــي برتور اســة الخارج ا فــي حســاب الس ســ وقــد  ٤٠٩.لعــب دورًا رئ
رة لحفـظ السـالم  ـذلك القـوات العسـ ا الكثیر من الوقت والجهد، و سّخرت جنوب أفرق

ـــة وٕانهـــاء الصـــراع لمهمـــة فـــرض االســـتقرار الس مقراط ـــة الكونغـــو الد اســـي فـــي جمهور
الد ة من ال   .المزمن وخاصة الجهة الشرق

عــه الصــین للتغلغــل فــي  ــذ تت م الــنهج ال ــة فــي صــم مــع وضــع المــوارد األمن
ات، وخاصة تلك التي تعمـل  ة متعددة الجنس ات الصین ة، فإن دور الشر القارة اإلفرق

ح فــي صــناعة البتــرول والغــاز  ــة ذات الصــلة، قــد أصــ ــة التحت ر البن فضــًال عــن تطــو
ة واالستثمار ـین تتمثّـل . سمة هامة في المشهد اإلفرقي للتنم ة إلـى  النس والمعضلة 

دولــة دخلــت  ــا، فضــًال عــن " متــأخرة"فــي هــذا الوضــع  إلــى قطــاع االســتثمار فــي أفرق
ر وٕادارة مشــــارع اســــتخراج ــــاب النســــبي لخبرتهــــا فــــي تطــــو ة واســــعة النطــــاق فــــي الغ

ــین، . الخــارج حســب تعبیــر هــي جــون، المستشــار فــي شــؤون الطاقــة المتواجــد فــي  و
ة في سوق مفتوحة؛ ولكـن : "فإن ة على نظیرتها الغر ة تنافس س لدیها أفضل الصین ل

ة قـادرة علـى االسـتفادة مـن  ات الصـین ة، فإن الشـر في سوق مغلقة مثل السوق األفرق
ومة   ٤١٠.تأثیر الح

 ، ـك عـن الصـناعات القائمـة فـي قطاعـات أخـر ة، ناه ات النفط الغر إن شر
ـــة  عـــود تارخهـــا إلـــى الحق ة التـــي  ـــال مـــن المشـــار قـــد اســـتطاعت أن تبنـــي علـــى أج

ا؛  Wאאאאاالستعمارة لتأمین استثماراتها في أفرق 
ة التنافسـ .١ اسـ ـة صـرحة مـن جانـب الصـین للعمـل مـع أ دولـة : ةالمیزة الس رغ

ة  ـة الصـین اسة الخارج ادئ الس غض النظر عن وضعها الدولي، وذلك استنادًا إلى م
ـة للـدول األخـر  وعلـى مسـتو الممارسـة . المتمثلة في عدم التـدخل فـي الشـؤون الداخل

انــت قــادرة علــى االســتثمار فــي األنظمــة المنبــوذة التــي  فــإن ذلــك قــد عنــي أن الصــین 
ة ممارسة األعمال التجارة فیها ات الغر  .ُحظر على الشر

                                                            
٤٠٩ Chirs Alden and Martyn Davis, ‘Chinese Business in Africa’, South African Journal of 

International Affairs, ٢٠٠٦ ,(١) ١٣, pp. ٩٦ – ٨٣. 
٤١٠ ‘China: greasing wheels in African’, Energy Compass, ٢٠ January ٢٠٠٦. 
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ة .٢ ة االقتصــــاد ة العطــــاءات ذات التكلفــــة : المیــــزة التفاضــــل إن اســــتخدام اســــترتیج
ه المــــاهرة، فضــــًال عــــن  ة المــــاهرة وشــــ ــــز علــــى العمالــــة الصــــین المنخفضـــة، والتــــي تر

میزهــا مــن  ــة أقــّل، هــو مــن أهــم مــا  ــة تكــالیف إدار ات التقلید ات متعــددة الجنســ الشــر
ة  ة  –الغر ا –والجنوب أفرق  .في أفرق

ـــة .٣ ة اإلنمائ إن إغـــداق االهتمـــام الدبلوماســـي، إضـــافة إلـــى  :المســـاعدة الدبلوماســـ
مــــة  م الــــدعم للمشــــارع العظ ومــــات"تقــــد ــــة " لفائــــدة الح القــــروض (والمســــاعدة اإلنمائ

ــــات الخالصــــة ــــة مــــن ) منخفضــــة الفائــــدة واله ة للبلــــدان المتلق ومــــة الصــــنی طــــرف الح
ات متعــددة  ــارزة مــن ســمات مجمــل العطــاءات التــي تقــدمها الشــر المحتملــة، هــو ســمة 

ات  .الجنس

ــة للدولــة التــي تنشــط اآلن فــي االقتصــاد األفرقــي    ة المملو ات الصــین یبلــغ عــدد الشــر
ة ــر آنفــا، ففــي. أكثــر مــن ثمانمئــة شــر مــا ُذ ســمبر  فعلــى ســبیل المثــال، و  ٢٠٠٥د

ـــة  حر ة لحقـــول الـــنفط ال ـــة الصـــین ة الوطن فـــي % ٤٥حصـــة  CNOOCاشـــترت الشـــر
ـــة مقابـــل  ـــة النیجیر حر ـــي وهـــي أكبـــر صـــفقة  ٢.٢٧حقـــول الـــنفط ال ـــار دوالر أمیر مل

ة لینوفـــو  ـــة حتـــى اآلن، والتـــي حجبـــت صـــفقة شـــر ة خارج المصـــنعة  Lenovoصـــین
ــار دوالر  ١.٧٥للكمبیــوتر والتــي بلغــت  ة مل ة الكمبیــوتر الشخصــ ــي لشــراء شــر أمر

ة أ بـــي إم عـــام  عـــة لشـــر س وحـــدها المســـتهدفة  مـــن . ٢٠٠٤التا ات الـــنفط لـــ وشـــر
ة إلــى إنشــاء تكتــل  ومــة الصــین ــة إذ  دفــع الح ــین للتوســع فــي األســواق األفرق طــرف 

ــــة  ٢١.٠٠٠للتعــــدین إنطالقــــًا مــــن  ــــة للدولــــة والمعن مــــن المؤسســــات الصــــغر المملو
ـةاس ـة هـذه األلف ة تشاینا شینهوا للطاقة منذ بدا . تخراج الفحم قد أسفر عن تعزز شر
ة شــینهوا للتكیــف  ٤١١ ــة اضــطرت شــر ات الغر ولكــي تقــو علــى التنــافس مــع الشــر

ة  ومــة الصــین اســة الح ة التــي تصــاحب س لالنتشــار فــي "وٕاعــداد نفســها للبیئــة التنافســ
ــات مماثلــة فــي مجــال االتصــاالت  وقــد حــدثت. going out policy" الخــارج عمل

ة هــوا وزد تــي إ  ة مــع شــر ة والالســلك تان عاملتــان فــي ZTEالســلك لتاهمــا شــر ، و
                                                            

  .٦٢كریس ألدن، المصدر السابق، ص  ٤١١
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ا ـة  ٤١٢.أفرق ة تعمل في أرعة بلدان أفرق ات تشیید صین وتوصلت دراسة مقارنة لشر
الرغم من أن ذلك یبـدو مخالفـًا للتصـورات المنتشـرة علـى  ات،  نطـاق إلى أن تلك الشر

صـل إلـى  عـض الحـاالت مـا  نشا األفارقـة، وضـمت فـي  مـن % ٨٠واسع، وّظفت و
وفـي حـین أن الجـزء األكبـر مـن هـؤالء المـوظفین هـم مـن العمـال    ٤١٣.الید العاملة بهـا

ر مــن األفارقــة الــذین بلغــوا مناصــب إدارــة فــي  الــذ الالنظــامیین، هنــاك حــاالت جــدیرة 
ة، علـى الــرغم مـن أ ات الصــین عــالوة علـى ذلــك، . ّن هــذه الحـاالت تبــدو محـدودةالشـر

ـــة  ة المهـــاجرة والموجـــودة فـــي الحال فـــإن ارتفـــاع معـــدالت اســـتخدام الیـــد العاملـــة الصـــین
اب المطلـ للخبـرة فـي  ة، ُقال إنها تستجیب للغ الحالة التنزان ة، إذا ما قورنت  األنغول

ة والتـــي  وفـــي الوقـــت نفســـه، أعلنـــت الدراســـة أّن القاعـــدة. ذلـــك البلـــد ة األساســـ اســـ الس
ــذلك  ــالقروض المدعومــة مــن الدولــة و س فــي توقیــت واســتهداف مشــارع معینــة  تــنع

ـاً  ًا، تمـارس تـأثیرًا فعل العطـاءات الممولـة صـین : إجراءات المناقصـات المغلقـة المتعلقـة 
س المنافســة " مقــای ــة  لفــة للغا ــان نجــد أن العــروض التــي تعتبــر م ثیــر مــن األح ففــي 
ة هــي التــي ال ومــة الصــین ة مــن جانــب الح ــة اســتراتیج ــة، ولكنهــا تعتبــر ذات أهم عالم

ا  عــد ذلـك دعمـا إضــاف ات التـي تتلقـى  ة متعـددة الجنســ ات الصـین تسـعى وراءهـا الشــر
   ٤١٤."من القطاع العام

ـــا  ات العاملـــة فـــي أفرق ة متعـــددة الجنســـ ات الصـــین ـــه الشـــر فـــي الوقـــت الـــذ تقـــوم ف
ـــة، هنالـــك توّغـــل معـــادل مـــن قبـــل المؤسســـات اجتـــذاب اهتمـــا م وســـائل اإلعـــالم الدول

ثیـر حتـى  ن القول إن له أثرًا أكبـر  م الصغر والمتوسطة في القارة وهو أمر سائد و
ات ات متعـــددة الجنســـ ات المتوســـطة بـــین . مـــن تـــأثیر الشـــر وتـــأتي الكثیـــر مـــن الشـــر

عــة للدولــة التــي تــم تأهیلهــا وا لــة صــفوف المؤسســات التا ــة ه انــت تخصــع لعمل لتــي 
ص عــــددها مــــن نحــــو   ١٥٠.٠٠٠إلــــى نحــــو  ٣٠٠.٠٠٠مؤلمــــة ممــــا تســــّبب فــــي تقلــــ

                                                            
  ٦٣المصدر نفسھ، ص  ٤١٢

٤١٣ Centre for Chinese Studies, ‘China’s interest and activity in Africa’s Construction and 
Infrastructure Sectors’, p. ٦٩ 
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ــة طان فــي ٤١٥.مؤسســة فقــط علــى مــد العقــد األول مــن األلف مــن حیــث أنمــا االســت
ثیــرًا مــا  ات الكبیــرة، وصــغار المقــاولین الصــینیین علــى حـــّد ســواء  ــا، فــإن الشــر أفرق

ففـي . التجارة في المنـاط التـي تواجـد فیهـا أسـالفهم التـایوانیین اختاروا بدء مشارعهم
ـــــة  ـــــة العرق ات التایوان ـــــین الشـــــر ـــــط ب ـــــا، أّد نشـــــوء روا جـــــزر المورشـــــیوس ونیجیر
ة  والصــینیین الوافــدین مــن أصــحاب المشــارع إلــى وضــع األســاس، علــى التــوالي، لشــ

ــة ارات الثانو ــس، وســوق لقطــع الســ ــان رجــل وفــي شــ ٤١٦.مصــانع المال ــا،  مال نامیب
أعمال تایواني أّول من افتتح تجارة التجزئة ثم محـالت تجـارة الجملـة، فـي حیـث أقامـت 
ـا  اسـل مـن جنـوب أفرق ة مشارع تجارة فـي منطقـة نیو ات الغزل والنسیج الصین شر

ســوتو، حیــث تتواجــد نحــو  عینات مــن  ٢٥٠ول ــة العرقــة منــذ الســ ات التایوان مــن الشــر
  ٤١٧.لعشرنالقرن ا

ا هم المهاجرون  الصینیون  ففي أعقـاب . جانب آخر للوجود الصیني في أفرق
ـة علـى  ا تلت طفرة في الهجرة التي أخذت المجتمعـات اإلفرق ات في إفرق إنشاء الشر

ة التـي لهـا . حین غــّرة ات الصـین شـتغلون لحسـاب الشـر ـانوا  ـدًء مـن العمـال الـذین  و
ا إلى أ ـاحثین عـن فـرص فـي الخـارج، مشارع في أفرق نصاف المهرة من المهاجرن ال

ــة فــي  ــة جدیــدة علــى المجتمعــات المحل ــة اجتماع ة أدخلــت دینام فــإن الهجــرة الصــین
ــا ــة فــي أفرق ــا . المنــاط الحضــرة والرف ــس هــذا الــنمط المتغیــر للهجــرة فــي أفرق وع

اســي واالقت ــل مــن المجــالین الس ــة فــي  مــن . صــاد فــي المنطقتــینالتحــوالت التارخ
اینــة مــن  ــا مــن خــالل ثــالث موجــات مت ة إلــى أفرق المفیــد أن ننظــر إلــى الهجــرة الصــین

طهـــا ـــا حاملـــة معهـــا مصـــالح . الصـــین ومح ـــل موجـــة مـــن المهـــاجرن جـــاءت ألفرق ف

                                                            
٤١٥  CSIS/IIE, China:the Balance Sheet (Washington, DC: Centre for Strategic and 

International Studies/Institute for International Economics,٢٠٠٦), pp. ٤ – ٢٣. 
٤١٦  Deborah Brautigam, ‘Close encounters: Chinese Business networks as industrial 

catalysts in Sub-Saharan Africa’, Africa Affairs, ٢٠٠٣ ,١٠٢  
٤١٧ Gillian Hart, ‘Global connections: the rise and fall of a Taiwanese production network 
on the South African periphery’, Institute o f International Studies, Working Paper ٦, 
University of California, Berkeley, ١٩٩٦; Janet Wilhelm, The Chinese Communities in 

South Africa’, in Buhlungu et al. (eds.), State of the Nations, p. ٣٥٨.  
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ــذلك حــددت مــد نجاحهــا أو  ان المحلیــین و لت تفاعلهــا مــع الســ ومهــارات ورؤ شــ
وأساســًا  –ه، فــإن ردود الفعــل مــن جانــب الالعبــین الخــارجیین وفــي الوقــت نفســ. فشــلها

قة قــد  –ولكــن فــي اآلونــة األخیــرة مــن جانــب األفارقــة أنفســهم ، الغــریین فــي فتــرات ســا
  ٤١٨.مارست بدورها تأثیرًا هامًا على أنما الهجرة

ــا فــي أواخــر القــرن  جــاءت الموجــة األولــى مــن المهــاجرن الصــینیین إلــى أفرق
ـا  التاسع عشر ـا وٕافرق ة إلـى اتحـاد جنـوب أفرق النسـ ـة، و ة األورو في ذروة اإلمبرال

ـــام المســـتعمرات ة، بنـــاء علـــى طلـــب مـــن ح ة الفرنســـ مـــا أن المســـتعمرن . االســـتوائ و
ا، فإن عدة آالف  ان أفرق ة، خالفًا لس ات عمل قو أخالق وجدوا فیهم عماًال یتمتعون 

ــة مــن المهــاجرن مــن جنــوب شــرق الصــی ــا الجنو ــا وٕافرق ن اســتقروا فــي جنــوب إفرق
ــات . ومدغشــقر، وانتشــروا فــي أنحــاء أخــر مــن المنطقــة الجال ــاء خاصــة  وظهــرت أح

ة  ة (الصــــین المــــدن الصــــین فــــي جوهانســــبرج وأنتانانــــارفو ") شــــایناتاون "والتــــي ُتعــــرف 
Antananarivo ــة ة قامــت . خــالل تلــك الحق ومــة وخوفــًا مــن المنافســة االقتصــاد الح

عـد انتهـاء عقـود  شـحن معظمهـم وٕاعـادتهم إلـى الصـین  ـا  االستعمارة فـي جنـوب أفرق
  ٤١٩.عملهم في مناجم الذهب

ـام  ا فجاءت في أعقـاب ق ة من المهاجرن الصینیین إلى أفرق أما الموجة الثان
ة فـــي عـــام  ـــة الصـــین الشـــعب طان فـــي أجـــزاء مـــن . ١٩٤٩جمهور عـــود تـــارخ االســـت و

ـا  مـا فــي ذلـك جــزر مورشـوس إلـى هــذه الفتـرةأفرق ة،  الفرنســ ــان ذلـك فــي . الناطقـة 
ة  اسـ انـات الس افـة الك ة وقد شهدت هجرة متواضعة جدا مـن  ج ة اآلیدیولو ذروة الحق

عینات مــن القــرن العشــرن آالف العمــال . المتنافســة مــا شــهدت أواخــر الســتینات والســ
جـزء مـن حملـة تضـامن ذات والمدیرن الفنیین الصینیین الـذین  ـا،  ـین ألفرق عثـتهم 

عـد انتهـاء  ، تمت إعادة معظمهم إلى وطنهم األم الصین  ة، ومرة أخر دوافع آیدیولوج
قـــوا  عـــض المـــوظفین الطبیـــین واألخصـــائیین الـــزراعیین  ـــالرغم مـــن أن  عقـــود عملهـــم، 

                                                            
٤١٨ Ibid.  

٤١٩ Melani Yap and Diane Man, Colour, Confusion and Concessions: the History of the 
Chinese in South Africa (Nong Kong: Hong Kong UP, ١٩٩٦. 
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یل وجــود مــاد ملمــوس عیــد المــد أمــا التطــور المهــم وال. هنــاك، ولكــن مــن دون تشــ
فتمثـل فـي فــتح مصـانع فـي منــاط البلـد األم مــن طـرف رجـال األعمــال التـایوانیین فــي 

ــا  ــة فــي جنــوب أفرق ــات التایوان ــاد عــدد الجال ــذلك بــدأ إزد عینات، و ــذلك فــي (الســ و
  ٤٢٠.تخف) التفرقة العنصرة(عندما بدأت تشرعات الفصل ) عض البلدان المجاورة

ــ ة أمــا الموجــة الثالثــة فب ومــة الصــین مشــارع الح طــون  دأت بوجــود عمــال مرت
ـــة أو صـــناعة الـــنفط ـــة التحت ر البن االلتحـــاق . فـــي مجـــاالت مثـــل تطـــو قـــوم آخـــرون  و
ـع مجموعـة . أفراد األسرة إلى بلـد جدیـد والعمـل فـي إطـار تجـارتهم القائمـة فـي حـین تت

ــة " المهــاجرن السماســرة"أخــر الفــرص وقــد اســتخدموا  مــن أجــل الحصــول طــرق قانون
ــا قة والتــي . علــى األوراق الالزمــة للهجــرة فــي أفرق ــس موجــات الهجــرة الســا وعلــى ع

ونــغ وتــایوان، فــإّن هــؤالء  ة فــي الجنــوب الشــرقي، وهونــغ  جــاءت مــن المنــاط الســاحل
مهارات خاصة أو  صفة عامة  ال یتمتعون  ع أنحاء الصین وهم  األفراد قدموا من جم

ض(تدرب  ـة على النق ـة هـو ). مـن الموجـة الثان سـي فـي إثـارة هـذه الحر والعامـل الرئ
ـــة التـــي شـــملت أنظمـــة الهجـــرة داخـــل الصـــین والتـــي بـــدأت فـــي عـــام  التغییـــرات التدرج

ة علـى حقـه فـي  ١٩٧٤ م أدّلـة شـرع نـه  تقـد م المغادرة أل أحـد  ا  اتت تسمح فعل و
  ٤٢١.الدخول إلى بلد أجنبي

ـةوتتفاوت التقدیرات لكن األ رة عن هذه الظـاهرة المتنام ة تعطي ف : رقام التال
قــة مــن نظــام  عــة دق ان متا ــ تعــداد الســ ــة توثی ــا، حیــث تحظــى عمل فــي جنــوب أفرق

، تبــیِّن األرقــام تواجــد  ؛ وارتفــع إلــى ١٩٤٦صــیني فــي عــام  ٤.٠٠٠الفصــل العنصــر
حلـــول عـــام  ١٩٩٨.٤٢٢فـــي عـــام  ١٢٠.٠٠٠، ثـــم إلـــى ١٩٨٠فـــي عـــام  ١٠.٠٠٠ و
ـــــین ٢٠٠٦ ـــــى مـــــا ب ـــــرقم إل ، ووفقـــــا لمجموعـــــة متنوعـــــة مـــــن المصـــــادر، ارتفـــــع هـــــذا ال

                                                            
٤٢٠ John Pickle and James Woods, ‘Taiwanese investment in South Africa’, African Affairs, 

١٩٨٩ ,(٣٥٣) ٨٨, pp. ٢٢ – ٥١٥. 
٤٢١ Frank Pieke, ‘community and identity in the new Chinese migration order’, Centre on 
Migration, Policy and Society, Working Paper no. ٢٤, University of Oxford, ٢٠٠٥, p. ٩. 
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the Nation, op. cit., p. ٣٥١. 
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ا ارتفع عدد الصـینیین إلـى  ٤٢٣.صیني ٤٠٠.٠٠٠و  ٣٠٠.٠٠٠  ٢٠.٠٠٠وفي تنزان
ة فـي نیجیرـا بنحـو . ٢٠٠٦حلول عام  ة الصین  ٢٠٠٦عـام  ١٠٠.٠٠٠وُتقدر الجال

ـا  ین ـا و ـا ارتفـع علـى التـوالي ٤.٠٠٠و  ٥.٠٠٠في حین تستضیف أثیو ، وفـي نامیب
ووصـل عـددهم فـي العـام ذاتـه إلـى  ٢٠٠٦.٤٢٤فـي عـام  ٤٠.٠٠٠عدد الصینیین إلـى 

ا، و  ٨٠.٠٠٠   .في الكونغو ٤٠.٠٠٠في زامب
ًا للمهــاجرن الصــینیین  ة للعدیــد مــن األفارقــة فــإن الظهــور المفــاجئ نســب النســ

ما فــــي ظــــل انخفــــاض مســــتو المهــــ ارات لــــدیهم فــــي وســــطهم بــــدا أمــــرًا محیــــرًا، ال ســــ
ـــة المحـــدودة ـــة . ومـــواردهم المال وم مـــا عبـــرت عـــن ذلـــك إحـــد المنظمـــات غیـــر الح

ـة ـل فقرائهـا إلینـا؟: "األنغول مـن فـي ". لمـاذا تقـوم الصـین بإرسـال  وجـزء مـن الجـواب 
ــذ شــهد  ا، وال قًا اشــتراك ــان ســا ــذ  لــة االقتصــاد المحلــي وفــي الصــین وال تغییــر ه

ـــة مـــن الرـــف  ة وتخّلـــي الفالحـــین عـــن هجـــرة جماع إلـــى المنـــاط الحضـــرة الســـاحل
ا وراء مهن مرحة أكثر وُضاف إلى ذلك سرعة وتیـرة التحّضـر، وهـو مـا . الزراعة سع

مــا  ــالقرب مــن المــدن،  ه الحضــرة  ــة للزراعــة فــي الرــف وفــي المنــاط شــ وضــع نها
ــة ــة التحت ص أو إغــ. فعلــت المشــارع الضــخمة فــي البن الق المؤسســات مــا أســفر تقلــ

ــة للدولــة عــن  ملیــون مــن العــاطلین عــن العمــل الــذین انضــموا إلــى صــفوف  ٢٥المملو
ان النـازحین المتمثلـة فـي المهجـرن فـي الـداخل، والـذین ارتفـع عـددهم مـن  موجات الس

  ٢٠٠٤.٤٢٥ملیون في عام  ١٤٠إلى  ١٩٩٥ملیون نسمة في عام  ٥٣.٥
ًا ل ــة فــي وهنــاك عامــل آخــر وهــو الــدور الجدیــد نســب ــة والمحل م لســلطات اإلقل

ــــة والحصــــول علــــى مصــــدر  شــــة المحل ات المع وســــیلة لرفــــع مســــتو ع الهجــــرة  تشــــج
ــة ــة الخارج الت المال ة فــي . التحــو ســ ــة هــي أحــد العوامــل الرئ ومــة المحل أ أن الح

بیـرا  ع أنحاء الصین، مثل الفلبین التي تعتمـد اعتمـادا  ة في جم انتشار الهجرة الجماع
ـــــة علـــــى ة للتنم اســـــتراتیج ـــــة تحتـــــاج  ٤٢٦.الهجـــــرة  ة الوطن ات الصـــــنی مـــــا أن الشـــــر

                                                            
٤٢٣ Ibid. 

٤٢٤ Scramble for Africa once again, The Namibian daily, ٢١ November, ٢٠٠٦. 
٤٢٥ Ibid. 

٤٢٦ Pieke, ‘Community and Identity, op. cit. ١٤ 
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ــادة  ج لهــا، وفــتح أســواق جدیــدة، وتــوفیر فــرص عمــل، وز للصــینیین فــي الخــارج للتــرو
حمـل فـي . اإلیرادات للوطن األم ك صـینیون فـي الموقـع  ـون لـد عالوة على ذلـك أن 

سّ  ات من شأنها أن ُت اته احتمال إنشاء ش ح للسـلطات ط ل أفضـل التجـارة وتتـ شـ ـر 
ة   ٤٢٧.في الطون معرفة السوق المحل

عــدها آالف وعشــرات  ــا، ومــن  ة فــي أفرق ات الصــین أخیــرًا ومــع انتشــار الشــر
ش والعمــل فــي تلــك البیئــة  ســي، فــإن تعقیــدات العــ اآلالف مــن المهــاجرن مــن البــّر الرئ

حت أكثــر وضــوحاً  فاته. أصــ م طائفــة متنوعــة مــن ردود الفعــل وقــد أنــتج وجــودهم وتصــرُّ
ـة ومـات األفرق ة، والتي تجاوزت الحماس غیر المتحفظ الـذ أعرـت عنـه الح . المحل

ة یل العالقـات الصـین ل متزاید على تش ش ل /وتعمل هذه القو المتغیرة  شـ ـة  األفرق
ة مبــدأ الصــین الرســمي  ــین ســواء أرادت " عــدم التــدخل"ضــغط علــى مصــداق جــر  و

ة ذل اسات األفرق ة ناعمةك أم لم ال إلى داخل الس   .لكنه تدخل ناعم عبر دبلوماس
  

                                                            
٤٢٧ Ibid., p. ١٥. 
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ـین  ادئ وأهداف منتـد التعـاون الصـیني االفرقـي التـي تـم إقرارهـا فـي  إن م
ة  جدیـدة بـین ٢٠٠٠عام  ة لشـراكة اسـتراتیج وقـد . الطـرفین تمثل نقطـة إنطـالق أساسـ

م هذا التوجه الصـیني الجدیـد مـن خـالل المـؤتمر الـوزار الثـاني الـذ ُعقـد فـي  تم تدع
ا عام  ا س أ ع نطاق ومجـاالت ) ٢٠٠٦ – ٢٠٠٤(وتبنى خطة عمل  ٢٠٠٣أد لتوس

ة علـى هـذا التوجـه بخطـى حثیثـة . التعاون بین دول المنتـد اسـة الصـین واسـتمرت الس
ـة  ٢٠٠٦حیث أصدرات في أوائـل  اسـتها الخارج قـة مهمـة حـددت معـالم وأهـداف س وث

ـین فـي  ا، وهو ما ظهر واضحًا أثناء قمة منتد  التعاون التي عقدت في  تجاه أفرق
  ٢٠٠٦.٤٢٨نوفمبر 

؟אאאאאאאאא
אאאאW 

ــة صــاعدة مــن خــالل تبنــي : أولهــا قــوة عالم زهــا  ــة الصــین فــي دعــم مر رغ
ار االستراتیجي للتعاون مع دول الجنوب انـة . الخ ـة تحتـل م وال شك  أن القارة األفرق

اق   .ارزة ومهمة في هذا الس
اً  ة وسعیها لتـأم: ثان ع . ین تلـك المـواردزادة الطلب الصیني على الموارد الطب

ـة ع ـن االسـتثمار فـي مواردهـا الطب م ا تمثل أكبـر منطقـة  مـا أن . وال یخفي أن أفرق
ـن أن  م بیـرة مـن األسـواق المفتوحـة وهـو مـا یـوفر فرصـًا للعمـل  ا تمتلـك أعـدادًا  أفرق
ــة مثــاًال واضــحًا حیــث  ة الزائــدة، وتطــرح الحالــة االنجول عــض العمالــة الصــین تســتوعب 

ة عمل ك الحدید ة الس   .ثیر من الصینیین في مشروعات الطرق وش
ـة إلعـالن االسـتقالل: ثالثاً  وقـد . سعي الصـین إلـى تقـوض جهـود تـایوان الرام

ا، ففـي عـام  عاد تایوان عن أفرق ة في إ ة الصین  ٢٠٠٦ظهر واضحا نجاح الدبلوماس
                                                            

مركز السودان للبحوث : ، الخرطوم)كراسة استراتیجیة شھریة(العالقات الصینیة األفریقیة، بحث جماعي،  ٤٢٨
  .٩، ص ٢٠٠٨والدراسات االستراتیجیة، 
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ـــة وال یوجـــد ســـو . انـــت تشـــاد آخـــر دولـــة تســـحب اعترافهـــا بتـــایوان  خمـــس دول أفرق
اً  ه دبلوماس   .تعترف بنظام تایب

،אאאא
W 

س لهـــا تـــارخ  .١ ـــة لـــ اســـي فـــإن الصـــین مـــن وجهـــة النظـــر األفرق علـــى المســـتو الس
، فضــًال عــن انتمائهــا لمنظومــة دول الجنــوب ل هــذا التضــامن بــین دول ولعــ. اســتعمار

ـة الواحــدة التــي  ة القطب ســعون إلـى انهــاء وضــع الجنـوب هــو مـا یجــذب األفارقــة الـذین 
ـة . شهدها عالم الیوم مثل مصـدر حما ما أن المقعد الدائم للصین في مجلس األمن 

بیر اسي  ة الصغیرة دون مقابل س  .لكثیر من الدول األفرق

ـــــل .٢ مث ـــــى المســـــتو االقتصـــــاد  ـــــًا  وعل ـــــامي مصـــــدرًا محور االقتصـــــاد الصـــــیني الن
ة فـي دول الجنـوب ـا . لالستثمار والتنم ـة إلـى أفرق ـان تـدف االسـتثمارات األفرق وٕاذا 

عض الدول الصغیرة في  بیرة ل مة  مثل ق ة فإنه  ال یزال محدودًا وفقًا للمعدالت العالم
ــا الً . أفرق طــرح بــد ــون مالئمــًا فــي ظــل  مــا أن النمــوذج االقتصــاد الصــیني  قــد 

ــة المتزایــدة للنمــوذج اللیبرالــي الــذ تدعمــه واشــنطن ولعــل الجانــب . االنتقــادات االفرق
ـا ال  ة فـي أفرق ـة هـو أن االسـتثمارات الصـین ة األفرق ة في العالقة الصـین األكثر أهم

ة للمؤسسـ النسـ ما هو الحال  ة  ة أو اقتصاد اس ة س ة مشروط أ ة  ات تكون مصحو
ة ـابو هـذا التوجـه. الغر ـل مـن السـودان وزم ولعـل الـتحفظ الصـیني . وتوضح حالة 

ـة هـو الحفـا علـى مبـدأ الصـین  الوحید الذ تطرحـه لـدعم العالقـات مـع الـدول األفرق
 .أ عدم االعتراف بتایوان –الواحدة 

عــض المخــاطر    ــا تحفــه  وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن التغلغــل الصــیني فــي أفرق
ـــة داخـــل و  ـــة األفرق ـــات التنم ات والتـــي تمثـــل محـــورا للنقـــاش والحـــوار فـــي أدب ال االشـــ

ـــا وخارجهـــا ـــة والمفهـــوم . أفرق مقراط عض أن الموقـــف الصـــیني مـــن الد لكـــن یـــر الـــ
مـــا  ـــة ف ق ات حق ال عیـــد اشـــ طـــرح فـــي المـــد ال الغرـــي اللیبرالـــي لحقـــوق اإلنســـان قـــد 

مقراطي  مســـتقبل التطـــور الـــد ـــ  ـــایتعل ة غیـــر . فـــي أفرق اســـة المســـاعدات الصـــین فس
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ـــة اســـة الـــدول والمؤسســـات المانحـــة الغر س ورمـــا . المشـــروطة إلـــى حـــد مـــا قـــد تضـــر 
ا ة في افرق مقراط   ٤٢٩.تؤد إلى دعم النظم غیر الد

ـا    ط بتزاید الدور الصیني فـي أفرق قة التي ترت ات السا ال على الرغم من اإلش
ــة الحاكمــة إال أن الصــین ال تــزال . تمثــل الملهــم االقتصــاد لكثیــر مــن النخــب األفرق

ة  ح قــوة اقتصــاد فالصــین تطــرح نموذجــا لــدول الجنــوب اســتطاعت مــن خاللــه أن تصــ
بیـــرة ـــة  ـــه فـــي . عالم ـــة الحلیـــف الموثـــوق  ـــة األفرق مـــا أنهـــا ُتعـــد فـــي أعـــین األغلب
ة ـ. المحافل الدول ه عدم االرت سود ف ـة في ذات الوقت الذ  اح  مـن التوجهـات  األبو

ة ا األفرق التعامل الغري إزاء القضا طة  ة المرت   .ذات النزعة االستعالئ
  אאא

אאאאאאK
אא،אא

،אאאW٤٣٠ 
ـا، إذ تشـیر  - عة لألمـم المتحـدة فـي أفرق ة الفاعلة في قوات حفظ السالم التا المشار

ت منذ ـة  ١٣في  ١٩٩٠عام  التقدیرات إلى أن الصین قد شار ـة حفـظ سـالم أمم عمل
ات حفظ السالم األخر  ما أنها دعمت الكثیر من عمل ا،  ناء على طلـب . في أفرق و

ــــل  قــــوة لحفــــظ الســــالم  فــــي الكونغــــو  ٢٠٠٣األمــــم المتحــــدة أرســــلت الصــــین فــــي أبر
ــة مقراط ــات حفــظ . الد ة فــي عمل ة المشــار ومنــذ ذلــك الوقــت بلــغ عــدد القــوات الصــین

ــــة نحــــو ا ــــا  ٣٩٧٥لســــالم األفرق ــــًال مــــن لیبیر عنصــــرًا فــــي منــــاط مختلفــــة تشــــمل 
 .والسـودان

ـــا - ـــة فـــي أفرق ـــا وغیرهـــا مـــن األمـــراض المعد افحـــة المالر ح أن الصـــین . م صـــح
ة علــى أســاس أنهــا  ة الصــح ــه الدبلوماســ تعتمــد فــي تحقیــ أهــدافها علــى مــا ُطلــ عل

قد ضاعفت  ٢٠٠٦مع األفارقة إال أنها في عام تعّظم من الجانب الشعبي في العالقة 

                                                            
  .١٠المصدر السابق، ص ... األفریقیة/العالقات الصینیة ٤٢٩
  ١١المصدر نفسھ، ص  ٤٣٠
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ـا صـة إلـى أفرق ـة المالرـا الرخ ة . صادرات أدو وتشـیر تقـدیرات دائـرة الجمـارك الصـین
ــا ة تــذهب إلــى أفرق وخــالل الفتــرة . إلــى أن نصــف صــادرات مضــادات اللمالرــا الصــین

ر  متـــه  ٢٠٠٦مـــن ینـــایر وحتـــى أكتـــو ـــة ملیـــون دوالر مـــ ٢اعـــت الصـــین مـــا ق ن أدو
ـین نـوفمبر (وخـالل قمـة منتـد التعـاون الصـیني األفرقـي . وحـدها للسودانالمالرا 
ـا ) ٢٠٠٦ صـة لمحارـة المالرـا فـي أفرق ـة الرخ استمرار توفیر األدو تعهدت الصین 

ثیـر مـن الـدول  ـة منهـا فـي  ة لمعالجـة المالرـا والوقا اإلضافة إلى إقامـة مراكـز صـح
ة وذلك ف  .ي غضون ثالث سنواتاألفرق

ـا    ـة أفرق ـة فـي تنفیـذ الشـراكة الجدیـدة لتنم ًا الـدول األفرق ساندت الصین رسـم
اد( األفرقـي، إذ تعهـدت الصـین -وذلك من خالل منتـد التعـاون الصـیني) NEPDالنی

ة ـة األساسـ ـة مشـروعات البن ـة فـي تنم وفـي معالجـة ومنـع . التعاون مع الدول األفرق
ــــلتفشـــي األمـــر  ـــا والسُّ ـــة مثـــل اإلیـــدز والمالر ـــة المـــوارد . اض المعد اإلضـــافة إلـــى تنم

شــرة وقطــاع الزراعــة ــه خطــة العمــل . ال التــي ) ٢٠٠٦  - ٢٠٠٤(وهــو مــا نصــت عل
ا أثناء االجتماع الثاني لدول منتد التعاون الصیني ا س أ   .األفرقي/تم إقرارها في أد

  אאאא Jא
W 

ــة ومــواد خــام مــن   . أ ــًا مــا تكــون نفط تســتورد الصــین عــددا محــدودًا مــن المنتجــات، غال
ـــة وفـــي المقابـــل تصـــدر منتجـــات مصـــنعة تـــذهب إلـــى المســـتهك . عـــض الـــدول األفرق

اشرة  .م

ـــا متزایـــداً   . ب ـــا فائضـــًا تجار ط التجارـــة بـــین الصـــین وأفرق وهـــذه . للصـــین تحقـــ الـــروا
ــا اینــة علــى أفرق ط لهــا تــأثیرات مت ــة . الــروا ــة قــد تــؤد إلــى زــاادة رفاه فهــي مــن ناح

صــة الــثمن ة رخ ــة . المســتهلك األفرقــي مــن خــالل وجــود ســلع صــین بیــد أنهــا مــن ناح
ة غیـر  ة نتیجـة وجـود منافسـة صـین ص حجم الصناعات المحل أخر قد تؤد إلى نقل

 .متكافئة
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ة الصـــین المتزایـــدة فـــي تقضــي الـــروا  . ت اشـــرة الناتجـــة عـــن مشـــار ط التجارـــة غیـــر الم
ـــن القـــول إجمـــاًال أن االقتصـــادات  م مهـــا إذ  صـــعب تقو ـــة إلـــى نتـــائج  األســـواق العالم
ـة للمنتجـات  ة العال ط حیـث تـؤد القـدرة التنافسـ ة تستفید عمومًا مـن هـذه الـروا األفرق

ــة علــى انخفــ ة فــي األســواق العالم ــةالصــین مــا أن . اض أســعار واردات الســلع األفرق
مـــة الصـــادرات  ـــادة ق ـــة یـــدفع إلـــى ز عـــض الســـلع األفرق تزایـــد الطلـــب الصـــیني علـــى 

ة  .األفرق

אאאאאאאאW٤٣١ 
 األ ــا مــدفوع  ة یبــدو أن الوجــود الصــیني فــي أفرق ة الصــین مفهــوم الدبلوماســ ســاس 

ة وسعیها لتحقی األمن في مجال الطاقة والمواد الخام  .النفط

  ة وأطــــول زمنــــًا مقارنــــة ة فــــي ظــــل ظــــروف أكثــــر صــــعو ات الصــــین تعمــــل الشــــر
ة ة والغر ان ا ات ال ـًا . الشر ـة غال ورما ُعـز ذلك إلـى عـدة عوامـل منهـا أنهـا مملو

هللدولة، والنخفاض تكل ما أنهـا ال تقـع تحـت ضـغو . فة رأس المال الذ تحصل عل
 .تحقی أراح سرعة على المد القصیر

  ــة وال عــض الــدول األفرق ــة فــي  یتزایــد دور الصــین فــي قطــاع الطاقــة والمــواد األول
ــة مقراط ما الــدول الهشــة مثــل الســودان وأنجــوال والكونغــو الد ورمــا ُعــز ذلــك إلــى . ســ

ـــد ـــة هـــذه ال ـــم رغ ة والح ـــ الشـــفاف ـــة بتحقی ول فـــي التهـــرب مـــن وطـــأة الضـــغو الغر
 .الصالح

  ة، ورمــا ُعـــز ذلــك إلــى ــة األساســ ــة مشــروعات البن تنشــط الصــین فــي مجــال تنم
ة  ات المنافســة% ٥٠إلــى % ٢٥انخفــاض التكلفــة بنســ الشــر مــا أن الصــین . مقارنــة 

ز في المشروعات الصغیرة  مـا هـو الحـال (والتجـارة ) الیون ما هو الحـال فـي سـیر (تر
ا  ).ما هو الحال في موزمبی(، والقطاع الزراعي )في نامیب

  ــــــد التعــــــاون س منت عــــــد تأســــــ ــــــرة  ــــــي الســــــنوات األخی ما ف تهــــــتم الصــــــین وال ســــــ
ــا/الصــیني ــة المســاعدات والمعونــات ألفرق آل وهــي تحــرص أن تكــون هــذه . األفرقــي 

                                                            
  ١٢المصدر السابق، ص ... االفریقیة-یةالعالقات الصین ٤٣١
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ملــة لنشــاطها التجــار االســت ــة م مصــادر اآلل ــة  ما فــي تلــك الــدول الغن ثمار وال ســ
 .الطاقة والمواد الخام

ــا علــى أنــه    ة فــي أفرق اســة الصــین ــن النظــر إلــى تــأثیر الس م ــان األمــر فإنــه ال  ــًا  وأ
قة  ة ضـ ارات اقتصاد ة فحسب، فمن المنظور الصیني هناك اعت مجرد ظاهرة اقتصاد

عیـد ة  ة المـد والمتمثلـة فـي تـوفیر مصـادر الطاقـة اإلضافة إلـى األهـداف االسـتراتیج
ة اشــرة والمتمثلــة فــي عوائــد . األساســ ة م ومــن المنظــور األفرقــي ثمــة مصــالح اقتصــاد

ة تمثلهـــا الـــدعوة إلـــى التوجـــه  ة واســـتراتیج اســـ ـــارات س اإلضـــافة العت اشـــرة  التجـــارة الم
المنظور الغري مثل السودان وزم   .ابو شرقًا خاصة من الدول المارقة 

ـادات  عـض الق ا أثـار الكثیـر مـن التسـاؤالت لـد  لكن هذا االندفاع الصیني تجاه أفرق
ــة ــي . والنخـب األفرق ــا آنــذاك –فمــثال تسـاءل ثــابو امب س جنـوب أفرق ــن : "رئــ م ال 

عنـا  عـد ذلـك تـذهب وتب للصین أن تأتي إلى هنا وأن تنقِّـب عـن الخامـات وتسـتخرجها و
  ٤٣٢."سلعًا مصّنعـة

اهـــا والتعـــاون األصـــیل مـــع  حســـن نوا غیـــر أن الصـــین تحـــاول دائمـــا تطمـــین األفارقـــة 
ة ـــادة الصـــین لـــم تفـــرض الصـــین أبـــدًا إرادتهـــا أو تمـــارس : "القـــارة، وقـــد أكـــدت ذلـــك الق

ـد . ممارسات غیر منصفة على البلدان األخر ولن تفعل ذلك في المسـتقبل ومـن المؤ
ـــ مصـــالح أفرق ضـــر  هالـــن تفعـــل أ شـــئ  ة . ا وشـــعو اســـ ـــنظم الس الصـــین تحتـــرم ال

ـــة والتـــي  عهــا الشـــعوب األفرق ل مســـتقل والتـــي تت شـــ ـــة التـــي اعُتمــدت  ومســارات التنم
ة   ٤٣٣."تناسب ظروفها الوطن
ان العالم یتطلع بدهشـة إلـى القـادة -في مؤتمر قمة الصین قا،  ه سا ا، المشار إل أفرق

استم حتفلون  ة علـى الصینیین واألفارقة وهم  اسـ ة والس رار تعمی العالقات االقتصاد
ـین  ـرا  قى أو ـة، وموسـ ة، ومعـارض الطبـول األفرق ـة الصـین ة من الفرق البهلوان خلف

ة اح ة للملصقات الس انورام ة والمشاهد ال وعلى الرغم من أّن وسائل اإلعـالم . الصاخ

                                                            
  ٢٠٠٦، كیب تاون، دیسمبر )السابق(ثابو مبیكین رئیس جنوب أفریقیا  ٤٣٢
  .٢٠٠٧رئیس الصین في تصریحات في بریتوریا، فبرایر، ، ھـو جینتاو ٤٣٣
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ــــــو فـــــي اجتمـــــ ـــــا للّت ـــــة الصـــــین فـــــي أفرق ـــــة لـــــم تكشـــــف أهم اع منتـــــد التعـــــاون الدول
ثیرة ال ُشیر إلى بدء عالقة بل في الواقع /الصیني األفرقي، إال أن الحدث في نواٍح  

ـة  ة مـن التغلغـل فـي القـارة األفرق ة عالقـة دامـت عشـر سـنوات مـن الجهـود الصـین نها
ا المنطقتین معاً    ٤٣٤.وهوما مّهـد السبیل الرت
انت أحد األ ة  ح توطیـد على الرغم من أن الدعا ة للقمة، في الواقع أصـ س هداف الرئ

فین ا الشغل الشاغل للمض فقـد وافـ أعضـاء الوفـود علـى . العالقات بین الصین وأفرق
خطـــة عمـــل جدیـــدة مـــدتها ثـــالث ســـنوات مـــن شـــأنها تكـــرس العالقـــات بـــین المنطقتـــین 

ة"ضمن إطـار  ـز علـى ال". شـراكة اسـتراتیج ا یتر تشـاور وقـد تضـّمنت عنصـرا دبلوماسـ
ــــة وغیرهــــا مــــن البیئــــات متعــــددة  المنــــتظم فــــي األمــــم المتحــــدة ومنظمــــة التجــــارة العالم
ومات المقاطعة والعمل معًا فـي مجـاالت ذات اهتمـام  ادل بین ح األطراف؛ وتعزز الت

افحــة اإلرهــاب ــان هنــاك جانــب إنمــائي . مشــترك مثــل إصــالح األمــم المتحــدة وم مــا 
ضــًا، بــدًء مــن الــدعم ال ــة وصــوًال إلــى شــرو بــرامج قــو أ ع الزراعــة األفرق مــالي لتوســ

ة م ناء المراف التعل   ٤٣٥.التدرب في مجال الصحة و
مـــا تعهـــدت فـــي ذلـــك المنتـــد  الفعـــل،  ، ضـــاعفت الصـــین مـــن المســـاعدة )٢٠٠٧(و

ـــا إذ ارتفـــع حجـــم المســـاعدات مـــن مبلـــغ  ـــة خاصـــة ألفرق ـــة الخارج ملیـــون  ٤٤اإلنمائ
ي في  ـي فـي عـام  ٨٨إلـى  ٢٠٠٥عـام دوالر أمر ، ثـم إلـى ٢٠٠٩ملیـون دوالر أمر

ـا إلـى أكثـر مـن  ـة مـع أفرق ـار دوالر فـي عـام  ١٠٠ارتفاع التجـارة البین ثـم . ٢٠١٠مل
حت تتحـدث عـن  ادلـة"عـدلت الصـین مــن لغـة الماضـي وأصــ انــت " المنفعــة المت التـي 

یل عال ، فـي "مرحـة للجـانبین"قـة متداولة فـي لغـة رجـال األعمـال والتـي تشـیر إلـى تشـ
ة الذ سـاد فـي المنتـد السـاب منة الغر مـا التزمـت  ٤٣٦.حین غاب النقد العلني لله

ــأن تمتثــل لمعــاییر أفضــل فــي  ــا  اتها العاملــة فــي أفرق ومــة الصــین علــى الــزام شــر ح

                                                            
  .١٦٢ – ١٦١كریس ألدن، مصدر سابق، ص ص  ٤٣٤

٤٣٥ African Renewal, ‘Big Leap in China ties’, United Nations, New York, ١٩ January ٢٠٠٧ 
٢٠٠٧ 
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أنهـــــا  مســـــائل الفســـــاد والتـــــدهور البیئـــــي، وتعهـــــدت  ـــــة فـــــي یتعلـــــ  الممارســـــات التجار
طرقــة ستشــجعها   ٤٣٧.فــي المســتقبل" منفتحــة، منصــفة، عادلــة وشــفافة"علــى التصــرُّف 

ه  ـــادل غیـــر متكـــافئ شـــب ع التجـــارة المتوازنـــة التـــي ســـعت إلـــى تجنـــب ت مـــا تـــم تشـــج
ة مثـل زـادة  ة االستعمارة المتمثلة فـي صـادرات السـلع الجـاهزة التفضـیل عالقات الحق

ــــةفــــرص الوصــــول إلــــى األســــواق أمــــام الصــــادرات األف ــــادة الــــدعم . رق وشــــمل ذلــــك ز
ــــة واالســــتثمار  ــــا مــــن خــــالل المســــاعدة التقن ــــة قطــــاع الزراعــــة فــــي أفرق الصــــیني لتنم

ـــة لتشـــمل  ع نطـــاق إلغـــاء التعرفـــة الجمر اشـــر، وتوســـ مـــن منتجـــات البلـــدان  ٤٤٠الم
ة األقل نمواً  ـة . األفرق ما تم الشروع في التعاون القضائي للحـد مـن األنشـطة اإلجرام

ة    ٤٣٨.والهجرة غیر المشروعة، والتي تمثل مشاكل لكل من الصین والبلدان األفرق
ضـــًا علـــى عالقـــات الصـــین مـــع أنظمـــة   ـــاه الـــرأ العـــام الـــدولي أ ومـــع ذلـــك تســـّلط انت

ــاو  اســتها المعلنــة . منبــوذة مثــل زم مها علــى عــدم التخّلــي عــن س ــالرغم مــن تصــم و
ــة، فــ حت منشــغلة عـدم التــدخل فــي الشــؤون األفرق ة مــع ذلــك أصــ إّن الســلطات الصــین

ـــة  ـــات لصـــورتها الدول ه تلـــك الجمع ـــن أن ُتســـب م شـــأن الضـــرر الـــذ  ل متزایـــد  شـــ
ین من استمرار تعنُّـت الخرطـوم وعـدم  ٤٣٩.وعالقاتها مع الغرب اتت دالئل انزعاج  و

اعها لنـــداءات المجتمـــع الـــدولي لمعالجـــة الوضـــع فـــي دارفـــور واضـــح یـــوم ففـــي ال. انصـــ
اك(األفرقي /الذ سب االفتتاح الرسمي لمؤتمر التعاون الصیني ومة )فو ، أدلت الح

شــیر،  حــّث نظیــره الســوداني، عمــر ال یــف قــام هـــو جینتــاو  صــف  ة بتصــرح  الصــین
ة األمـم المتحـدة وحتـى اسـتعداد الصـین للسـماح . إلبداء مرونة عند النظر في دبلوماسـ

عــة ل ــز قــوات االتحــاد األفرقــي المحاصــرة، لقــوات حفــظ الســالم التا ألمــم المتحــدة لتعز
. ٢٠٠٤شر موافقة الخرطـوم، مثّـل تحـّوًال عـن دفاعهـا عـن النظـام السـوداني فـي عـام 

ـة  ة ظّلت تقوم على تـأمین المصـالح النفط اسة الصین الرغم من هذا التغییر فإّن الس و
انت قد أنشأتها في هذا البلد   .الهامة التي 

                                                            
٤٣٧ African Renewal, op. cit. 

٤٣٨ Ibid. 
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أن یجف حبر إعالن الصـداقة خـالل الجلسـة العامـة ومـا إن تـم اإلعـالن وقبل     
مئات الصفقات التجارـة التـي ُعقـدت فـي قمـة الصـین ـا حتـى /في غمرة االحتفال  أفرق

ط للمرحلة القادمة من العالقات اطـات النقـد . بدأ التخط وضـع مبلـغ ترلیـون مـن احت و
ـة حد وم ـة اسـتثمارة ح ـة مـن األجنبي في خدمـة آل ان حت هنالـك إم یثـة النشـأة، أصـ

ل أكیـد شـ ة األفارقـة  . أن االستثمارات الجدیدة الضـخمة وحـزم المسـاعدات سـتثیر شـه
وٕاذا مـا أضــفنا هــذه الخطـوة إلــى قــرار سـاب لعقــد االجتمــاع السـنو للمصــرف األفرقــي 

ة في شانقها في مایو  لتواجـد ، یتضح أن األمر قد ُحسـم  لصـالح زـادة ا٢٠٠٧للتنم
ة . المــالي الصــیني فــي القــارة وســرعان مــا انطلقــت جولــة أخــر مــن الجــوالت الدبلوماســ

ـــة الصـــیني لـــي تشـــاو شـــینغ ابتـــداًء مـــن ینـــایر  ـــر الخارج ـــة قادهـــا وز فـــي القـــارة األفرق
ساو وتشاد وارترا ٢٠٠٧ ا ب ا الوسطى وغین عـه . شملت بوتسوانا وجمهورة أفرق ثـم ت

س هو ـا  في فبرایرالرئ ـا ونامیب جینتاو الذ حـّل فـي الكـامیرون ولیبیرـا والسـودان وزامب
شـل ا وموزمبی وجـزر الس عـد أن تجاوزتهـا الـوتیرة الشرسـة . وجنوب أفرق ومـرة أخـر 

ومـات والمنظمـات  ة والح ا وجدت وسائل اإلعالم الغر ة نحو افرق ة الصین للدبلوماس
س بوســـعها ســـو الو  ـــة أّن لـــ وم ـــب القــــادة غیـــر الح قــــوف موقـــف المتفـــرج علـــى مو

شــــعور القلــــ   ــــومیین ورجــــال األعمــــال، ولكــــن  اســــیین الصــــینیین والمســــؤولین الح الس
قت سـفر . الذ ألفوه ع التـي سـ ین فـي األسـاب ي متأخرًا إلى  عوث أمیر وقد وصل م

ل حاســم  شــ ــأن الصــین ســتعمل  س الصــیني، علــى أمــل الحصــول علــى تأكیــدات  الــرئ
ةضغط  على على ال ومة السودان   ٤٤٠.الح

وقــد الحــظ المراقبــون أن أســلوب القــوة الناعمــة التــي تســتخدمها الصــین قــد اصــطدم فــي 
شــــیر  ومــــة ال ة التــــي تعتمــــدها ح ة والمتمثلــــة فــــي الدبلوماســــ الوقــــائع القاســــ الســــودان 

مســألة دارفــور ة . المتعلقــة  ولــم یجلــب عــرض مفتــرض بوضــع قــوات حفــظ ســالم صــین
ــة ّ رد رســمي مــن الخرطــوم تحــت را ــة المطــاف . وتفــوض األمــم المتحــدة أ وفــي نها

ومــة  ة إلــى الح النســ ــة لالعتمــاد النفطــي علــى الســودان ُتحتمــل  حت الُكلفــة العال أصــ
                                                            

  ١٦٥المصدر السابق، ص  ٤٤٠
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انــــت مــــن قبــــل فــــي الــــدوائر  مــــا  ة، ولكــــن لــــم تُعــــد  موضــــع تبجیــــل واحتفــــاء  الصــــین
ة   ٤٤١.الصین

اتـًا صورة عامة وفي نـواحي عدیـدة تعتبـر ال  ـا فعـًال، وهـي األكثـر ث صـین شـرك أفرق
ة . فـــي القـــارة ومـــة الصـــین عـــت الح ة إلـــى اآلن، ات ـــام جمهورـــة الصـــین الشـــعب ومنـــذ ق

بیـرة وأكثـر مـن أ  ة مـع مصـالح وحاجـات األفارقـة إلـى درجـة  ـة متماشـ اسة خارج س
ــة أخــر  ــز االقتصــ. دولــة خارج ــة والمر ل ورمــا ســاعد ُعــد المســافة الجغراف شــ اد 

ذلك ل قاطع إن األمر فعًال  ش عض  ر ال   .بیر في هذا األمر، و
 

   

                                                            
٤٤١ Chris Alden, op. cit., p. ١٦٦. 
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אא 
א 

אאא  
ا   أفرق اق عالقات الصین  ة في س ة الصین غي دراسة العالقات السودان . ین

طت  ة حیث ارت اس ة نتیجة الظروف الس قة بدول القارة األفرق عالقات وث الصین 
ة، المتمثلة بخضوعها  لٌّ من الشعب الصیني وشعوب الدول األفرق التي مـرَّ بها 

ي ونضالهم من أجل نیل االستقالل ام . لالستعمار األورو ومما زاد العالقة وثوقًا ق
ة لمعظم ا م المساعدات المال ة الصین بتقد قت اإلشارة(لدول األفرق في ) ما س

استعادة  ة دعمها للصین، خاصة في ما یتعل  الوقت الذ قدمت الدول األفرق
ة في األمم المتحدة ومسألة تایوان   ٤٤٢.حقوقها الشرع

ة، تلك    س أدّل من حجم العالقات التي رطت الصین بدول القارة األفرق ول
ما السودان، الذ ُعـد من أهم البلدان التي رطت الصین بدول شرق أفرق ا، وال س

ة التي تتمتع بثروات هائلة ة األفرق ة . العر إذ أقامت الصین عالقات اقتصاد
انة مهمة في ذلك البلد ون للصین م ل فّعال في أن  ش . وتجارة ساهمت و

ة إثر الزارة التي قام بها شـو إن ة األفرق ال خالل عامي  وتبلورت العالقات الصین
ة، هي الجزائر والمغرب وتونس ) ١٠(، التي شملت ١٩٦٤و  ١٩٦٣ دول أفرق

                                                            
السودان نموذجاً، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، : منى حسین عبید، السیاسة الصینیة تجاه دول شرق أفریقیا ٤٤٢

 .٧٣، ص ٢٠١١شتاء  –) ٢٩(مركز دراسات الوحدة العربیة والجمعیة العربیة للعلوم السیاسیة، العدد : بیروت
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ا ومالي والصومال والسـودان، ا وغانا وغین  ٤٤٣وٕاثیو     
،אאW٤٤٤ 

ة في صراعه .١ ة والعر ة واالستعمار دعم الصین للشعوب األفرق ا ضد االمبرال
ه م والجدید، من أجل الحصول على استقاللها الوطني والمحافظة عل ه القد ل  .ش

ومات  .٢ عها ح ش السلمي التي تت از والتعا اد وعدم االنح اسة الح دعم الصین لس
 . هذه الدول

ة شعوب هذه البلدان في الوحدة أو التضامن .٣  .دعم الصین لرغ

ة عن طر دعم جهود البلد .٤ الطرق السلم ة لحل نزاعاتها  ة واألفرق ان العر
 .التشاور

ة .٥ ة واألفرق ادة البلدان العر ة احترام س  .على الدول األجنب

، ورفضها التام  ادة األمم األخر انت  –مع تأكید الصین احترامها الثابت لس وفقًا لما 
ة للدول األفرق –تعلن    ٤٤٥.ةالتدخل في الشؤون الداخل

عترف  ة والشرق األوسط  ان السودان من أوائل الدول على مستو القارة األفرق
ادة على تایوان وحدة أراضیها وحقها في الس بدأ  ١٩٥٩فبرایر  ٤وفي . الصین و

ادل الدبلوماسي بین البلدین     ٤٤٦.الت
الهم غ   السودانیین الذین ثأروا لهم بإغت ردون ان الصینیون قد أبدوا إعجابهم 

اشا قد وصل إلى الصین ( ١٨٨٥اشا بواسطة قوات المهد في عام  ان غردون 
واشترك في الحرب التي دارت رحاها بین اإلنجلیز والصین عند أسوار  ١٨٦٠عام 

انت من أجمل حدائ العالم، ونهبت  قة اإلمبراطور، التي  ین، وأحرقت خاللها حد

                                                            
رسالة ماجستیر غیر (یة في ضوء المتغیرات الدولیة الجدیدة بتول حسین علوان، مستقبل سیاسیة الصین الخارج ٤٤٣

 .٧٤منى حسین عبید، المصدر السابق، ص : ، في١٥، ص )١٩٩٦منشورة، جامعة بغداد، كلیة العلوم السیاسیة، 
مطابع وزارة األوقاف : ، عّمان)١٩٦٩ – ١٩٤٩(دمحم إبراھیم فضة، سیاسیة الصین الخارجیة والعالم الثالث  ٤٤٤

 .٨٣، ص )١٩٨٠ن والمقدسات اإلسالمیة، والشؤو
، ینایر ١٦٣، العدد ٤٢مصطفى عبد الحافظ، الصین ودبلوماسیة الصحة في أفریقیان السیاسة الدولیة، السنة  ٤٤٥

 .١٤١، ص ٢٠٠٦
عادل حسن دمحم أحمد، مستقبل التعاون االستراتیجي بین السودان والصین، الخرطوم، شركة مطابع العملة  ٤٤٦

 .٤١، ص ٢٠١٠السودانیة، 
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ثیر م ان الشعب الصیني قد أطل على ... ن الفالحینالممتلكات الثمینة وُقتل فیها 
انوا ) غردون ( ة، ألن الصینیین في ذلك الوقت  اسم قائد فرقة البنادق األجنب

اكین في الدفاع عن أنفسهم عد ذلك عاد غردون إلى انجلترا ثم  ٤٤٧.)ستعملون الس
ة اب  .ُعیِّن حاكمًا عامًا على السودان إلى أن تم قتله بواسطة قوات المهد لهذه األس

ة تجاه السودان ودودة واستمرت على مختلف الحقب  وغیرها جعلت المشاعر الصین
اسي الحاكم في السودان غض النظر عن النظام الس ة  اس   .الس

مة،  ة قد ة الصینة تعـود إلى حقب تعود إلى حقب تارخ الواقع أن العالقات السودان
ة سنة وقد أكدت الحفرات وجود فخار صیني منذ  . م.ق ٢٠٥عهد أسرة ألهان الغر

ة في السودان قة تمامًا لما ُوِجـد من نوع فخار ُینَسـب إلى عصر الدولة المرو . متطا
ل حضورًا  ش ل ذلك إضافة إلى التارخ االستعمار المشترك ظل السودان 

ة رو التارخ أنه في العام  ٤٤٨.استمرار في الذاكرة الصین لسفن انت ا. م.ق ٢٠٦و
ة في  زًا للتجارة الصین عد أول مر ما  ح ف ة تصل إلى میناء عیزاب والذ أص الصین

ا وُعتبر التاجر السوداني دمحم الحاج علي أول تاجر سوداني . شمال وشرق أفرق
ة القرن التاسع  تب تجار سوداني في الصین في نها ستقر في الصین وأنشأ أول م

الد في میناء قوا   ٤٤٩.نقشو الصینيعشر الم
ش    ة قد ارتكزت على احترام البلدین لمبدأ التعا انت عالقة البلدین منذ البدا

ادة الدول ووحدة أراضیها ة واحترام س ففي . السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخل
ونغ وماكاو  قف مع الصین في موضوع تایوان وهونغ  ان السودان  الوقت الذ 

ة محاولة لفصله انت الصین تقف مع ال ة جنوب السودان وترفض أ سودان في قض
االستمرارة واالستقرار والتطور رغم تعاقب عدة . عن الشمال فعالقات البلدین تمیزت 

رة؛ إال أنه ُالحظ في فترة  ة أو عس انت حز ومات على السودان سواء  ح

                                                            
أثر ذلك على تطور القوات : عمر عبد القادر بشیر، العالقات بین جمھوریة السودان وجمھوریة الصین الشعبیة ٤٤٧

 .٤٢عادل حسن ، المصدر السابق، ص : ، في٤٨، ص ١٩٩٦، .)ن. د(المسلحة السودانیة، الخرطوم 
 .٤٢عادل حسن دمحم أحمد، المصدر السابق، ص  ٤٤٨
 .٢٤، ص ٢٠٠٦مركز دراسات المستقبل، أغسطس : السودانیة، الخرطوم/ملفالعالقات الصینیة رشیدة الحاج بشین ٤٤٩
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النمو واالضطراد أكثر مما هي ع رة أنها اتسمت  ه في عهد األنظمة األنظمة العس ل
ة مقراط   ٤٥٠.الد

عینات    صورة سلسة خالل الستینات والس تطورت العالقات بین البلدین 
ة  بیرة في العالقات التجارة واالقتصاد والثمانینات من القرن العشرن، فحدثت طفرة 

التي (وساهمت الصین في إقامة عدد من المشروعات والمنشآت الهامة في السودان 
أت   ).ي تفصیلها الحقًا في هذا الفصلسوف 
انت هناك عالقات تجارة محدودة جدًا بین البلدین،    ة الخمسینات  في حق

ول تجار بین البلدین ١٩٦٢وفي مایو  ع على أول بروتو ینایر  ٢٧وفي . تم التوق
أول زارة على مستو القمة  ١٩٦٤عام  ن ال  س الوزراء الصیني شو قام رئ

م عبود  في  وقام. للسودان س السوداني الفر إبراه بزارة إلى  ١٩٦٤مایو  ٢٦الرئ
ان لهاتین الزارتین دور في دفع عالقة البلدین وخاصة على المستو . الصین و

س السوداني جعفر دمحم نمیر الصین  ١٩٧١وفي عام . التجار واالقتصاد زار الرئ
ع على ع ات في المجال على رأس وفد عال المستو حیث تم التوق دد من االتفاق

لت منعطفًا تطورا  التالي ش مي واالنشاءات، و التجار واالقتصاد والصحي والتعل
  ٤٥١. لعالقة البلدین

ة بین البلدین تعاون فعال في    صاحب نمو العالقات التجارة واالقتصاد
اسة السودان تجاه الصین تقوم على أسس راسخة  انت س اسي، ف المجال الس

ة وعلى وم اسي في المحافل الدول ة، فشهدت فترة الستینات تعاون وتنسی س بدئ
ة م ادل بینهما على مستو مجموعة عدم . مستو المنظمات اإلقل ان التأیید المت ف

از انت  ١٩٧١وعندما نالت الصین مقعدها في األمم المتحدة عام . االنح عد أن 
ة ان للسودان دو ) تایوان(تشغله فورموزا  ارز في استقطاب دعم الدول األفرق ر 

للصین في استالم مقعدها في األمم المتحدة، فتواصل التنسی والتعاون بین البلد  

                                                            
 .٤٢عادل حسن دمحم أحمد، مستقبل التعاون االستراتیجي بین السودان والصین، المصدر السابق، ص  ٤٥٠
 .٤٣المرجع نفسھ، ص  ٤٥١
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صفة خاصة مجلس األمن واللجنة  في إطار األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، و
ة لحقوق اإلنسان ة التع. الدول ع على اتفاق اون الثقافي وفي المجال الثقافي تم التوق
ة؛ حیث  ١٩٧٠بین البلدین في عام  م ة وتعل ة وفن والتي اشتملت على برامج ثقاف

الصین بجانب تدرب األطفال السودانیین على  ة للسودانیین  خصصت منح دراس
ات" أمدرمان" األكرو ز للتدرب المهني  انشاء مر ما قامت الصین  ة،      ٤٥٢.الصین

عد ثورة مایو لم تقفـز العالقة بین الصی   بیرة إال  . ١٩٦٩ن والسودان بدرجة 
اء التجارین للسودان  حت الصین واحدة من أهم الشر وتدرجت هذه العالقة حتى أص
اسي في السودان  ان النظام الس ة حیث  في مجال المساعدات بین الدول االشتراك

مثال نجد . اشتراكي التوجه طن من السودان أن صادرات الق"وٕاذا أخذنا سلعة القطن 
ه سوداني، ارتفعت إلى  ٤.١ان   ١٩٦٨للصین في عام  ه  ١١ملیون جن ملیون جن

لغت . ١٩٧١في العام  ه سوداني في العام  ٢١.٥و مثل هذا . ١٩٧٣ملیون جن و
من جملة الصادرات % ١٣من صادرات القطن السوداني لكل العالم و % ٢٦الرقم 

ة   ٤٥٣.السودان
عد الزارة التي قا   س نمیر إلى الصین في عام و توطدت  ١٩٧٠م بها الرئ

 ١٩٧٢ – ١٩٧٠العالقات بین البلدین، وزاد الدعم الصیني للسودان حتى بلغ عام 
سرة في  ٣١حوالي  شرو م ة بدون فوائد و ي لمشارع تنمو ملیون دوالر أمر
ومة . السداد س نمیر قد طلب من الصین في تلك الزارة من الح ة ان الرئ الصین

ة في . أن تعمل على التنقیب عن البترول في السودان ومة الصین ر الح ولم تف
ما فعلت أمرك ا لها في المستقبل  اط ر في أن تعمله احت بل . استغالل ذلك، ولم تف

طلب منها ذلك، ألن  ات المتحدة و سعى للوال جاء النصح من الصین للسودان أن 
حتاج لمعدات متطورة ال تملكها الصینالتنقیب عن البترول في السود وهو ما  ٤٥٤.ان 

فرون  ا وجاءت ش أمر عد االكتشاف تم صب الخرصانات . فعله السودان واتصل  و
                                                            

 .٤٤ – ٤٣عادل حسن، المصدر السابق، ص ص  ٤٥٢
 .صدر السابقرشیدة الحاج بشیر،  الم ٤٥٣
 ١٠، ص ٢٠٠٦، ١١،٢،  ٤٠٠على العبد هللا، الصین تغزو أفریقیا، جریدة الوحدة السودانیة، العدد  ٤٥٤
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ا تستخرجه عند الحاجة ا ألمر اط قى احت ار لی قي النفط السوداني في . على اآل و
م س السوداني إلى أن غادر الح تب الرئ   ٤٥٥.قوارر في م

عد اإلنقالب الشیوعي  لم تتأثر   ومة  العالقة بین السودان والصین بتغیر الح
ة الدول  ١٩٧١في العام  ق س ما حدث مع  ع  ، الذ حاول اإلطاحة بنظام نمیر

ا والتي توقف تعاملها التجار والدبلوماسي تماماً  ة وخاصة روس واستمر . االشتراك
ة وانشاءات مثل ق ل مشارع تنمو اعة الصداقة في الخرطوم، هذا الدعم في ش

ة الجزرة جنوب (ومصنع الغزل والنسیج  صا بوال مصنع نسیج الصداقة في الحصاح
بر حنتوب في مدینة واد مدني، وطر مدني القضارف، ومشارع )الخرطوم ، و

شمال السودان، وزراعة األرز في مشروع الجزرة إلى  حیرة ناصر  صید األسماك في 
اإلضافة إلى . ة الخرطوم، والتنقیب عن النفط في األنقسناالجنوب من العاصم هذا 

شر عالي  ادر  ة و ات ومساعدات طب ل مستشف ان في ش الدعم الطبي الذ 
ل  العمل في الرف مثل ملكال وأو افة نفقاتهم مع التزامهم  التأهیل  تتكفل الصین 

ا  رمة وأب) لها في الجنوب الذ انفصل الحقاً (وجو و عشر مع احترامهم التام و
ة   ٤٥٦.للعادات والتقالید السودان

بیرًا في    بیر من السودانیین للصینیین وقد أثّـروا تأثیرًا  ان هناك قبول  وقد 
هم في تنفیذ  َمـن تعامل معهم من المجتمع السوداني، من خالل طرقة تعاملهم وسلو

مارسه ان  طرقة تختلف عن تلك التي  عوثون من الدول تكل المشارع،  ا الم
االستعالء والتمییز على  انت توحي طرقة تعاملهم  قة، الذین  االستعمارة السا

ران الذات . السودانیین فقد وجد السودانیون في الصینیین النظام واألمانة ون
ة الرؤساء الصینیین لمرؤسیهم ألعمال  ٤٥٧والمساواة، وذلك من خالل معاملة ومشار

شاهدو  انوا  مشاطرة المهندسین لعمالهم في ما  نها عند غیرهم وحتى من السودانیین، 
ض الجدران ودهانها   ٤٥٨.األعمال مثل حمل الطوب وخلط المونة وحفر األرض وتبی

                                                            
 .١٤المصدر نفسھ، ص  ٤٥٥
 .المصدر نفسھ ٤٥٦
 .٣٥المصدر نفسھ، ص  ٤٥٧
 ٣٥المصدر نفسھ، ص  ٤٥٨
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سرة والمساعدة    قترن الدعم غیر المشرو وشرو السداد الم إذن عندما 
ومات یرحب  األمانة والتكافل واحترام الموروثات والتقالید، یجعل الشعب قبل الح

ومات تسعى للمزد من الدعم والمساعدة، وهو ما تسعى له  الصینیین وتجعل الح
انت تنساب . الصین ذا  ة الناعمة"وه للسودان عبر هذه الظواهر والمواقف " الدبلوماس

ة ة والشعب ات الرسم   ..والسلو
א א   א    אא אא  J א

אא–אא،אאאW٤٥٩ 
اً  .١ ا وتمثیله للعرب شماًال واألفارقة جنو  .موقع السودان في قلب أفرق

ة التي طردت المستعمر، بل وهي الدولة التي  .٢ ون السودان من أوائل الدول األفرق
ان قائ حرب األفیون في الصین وأذاق أهلها أُغتیل فیها غوردون الذ  دًا في ُعـِرف 

ل  .الو

 .الدور الكبیر المتوقع للسودان في ما حوله من دول ما زالت مستعَمـرة .٣

ا مثل الشرق األوسط، والكونغو، والتفرقة العنصرة  .٤ تطاب مواقف الدولتین في قضا
ا  .في جنوب أفرق

ا .٥ ل أفرق ة االستعمار في  ة تصف  .قض

ان محتكرًا لالستعمار موارد  .٦ ة الهائلة، وخاصة القطن الذ  السودان االقتصاد
 .البرطاني

ورة  .٧ اناته المذ ي السوفیتي لكسب ود السودان واالستفادة من إم الصراع األمر
 .أعاله

استها  ادرة السودان، إذ بذلك تخدم س ة الفورة لم ل ذلك مّثل عوامًال مغرة لالستجا
الح ذلك تقدم النمط التنمو الصیني في االعتراف  ها  ة، و  في المحافل الدول

ة ة السوفیت ة واالشتراك   .بدیل أفضل من الرأسمال
                                                            

لسودانیة للدراسات الدبلوماسیة، الصینیة إلى أین؟، المجلة ا/، العالقات السودانیة )بروفیسر(حسن على الساعوري  ٤٥٩
، العدد )الخرطوم(دوریة متخصصة محكمة یصدرھا المركز القومي للدراسات الدبلوماسیة، وزارة الخارجیة، السودان 

 .٤٩ – ٤٨، ص ص ٢٠١٠الثامن، فبرایر 
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رآفاق التعاون بینهما وفي ترسیخ هذه العالقة   ان في تطو ان التعارف . ثم بدأ الجان ف
ا وا ثیر من القضا ألحداث وازداد التقارب بینهما من خالل تطاب وجهات النظر في 

ات التحرر الوطني  ة االستعمار ودعم حر ة تصف ة فلسطین وقض ة مثل قض الدول
ا جنوب الصحراء  ل أفرق ة التحرر الجزائرة ضد االستعمار  –في  عد حر من 

د . الفرنسي مواقف تؤ ادلة بین الطرفین، ثم تعززت أكثر  نتیجة ذلك بروز ثقة مت
ل طرف لآلخر ا  م. نوا ار لكل البلدینهي مواقف  ة االخت هذه المواقف هي . ثا

ة األمم المتحدة  ت مع ح الصین في عضو التصو ات السودان في األمم المتحدة  ث
انوا یتبجحون بهذا الح وموقف الصین إزاء األزمة  ٤٦٠.على الرغم من انسحاب َمـن 
ة حول دعم تمرد جنوب السودان  ة الكونغول ا(السودان ة األنان ه أعلنت ، ا)حر لذ ف

ة   ٤٦١.الصین دعمها للسودان عند أ تدخل في شؤونه الداخل
ة فتح    المواقف في المحافل الدول ة  ار مد فائدة العالقات الدبلوماس اخت

على المستو الثقافي وافقت الصین على عدد من . أبواب المجالین التجار والثقافي
ة للطالب، ومع ذلك بدأت تستقبل  ة في الدورات المنح الدراس ة المشار الوفود السودان

ة ة والفن   ٤٦٢.العلم
ة    ة الصین من على العالقات السودان ة التطور التجار هو المه ان في البدا

إذ استقبل السودان في السنوات األولى للعالقات جزًء مقدرًا من النشا التجار 
ة إلى الضعف، إذ  الصادرات تتضاعف الصیني، بینما تصاعدت الواردات الصین

ي، بینما الصادرات تقارب . أرعة مرات انت الواردات في حدود الملیوني دوالر أمر
ان في مصلحة السودان قف . التسعة ملیون دوالر؛ أ أن المیزان التجار  ولم 

ة وارتفاع أسعارها،  ر العالم األمر عند هذا الحد، بل أن الصین أثناء أزمة سلعة الس
قة لالرتفاعالتزمت الص األسعار السا بذلك تحاول الصین . ین في عالقاتها التجارة 

غي األراح في عالقاتها مع السودان، أ أن المستهدف ال  ٤٦٣أن تبرهن أنها ال ت
                                                            

  ٣٥، ص )٢٠٠٨مطابع نضر، : دمشق(عز الدین السید، تجربتي في السیاسة السودانیة،  ٤٦٠
٤٦١ Peking Review, No. ٦, February ٥٠حسن علي الساعوري، المصدر السابق، ص : في ١٩٦١ ,١٨.  
 .٥٠حسن علي الساعوري، العالقات السودایة الصینیة إلى أین؟، المصدر السابق، ص  ٤٦٢
 .٥٠المصدر نفسھ، ص  ٤٦٣
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ة اس اسي ظلت تعمل الصین على تراكمه ، األراح التجارة، وٕانما الس وهو رصید س
ن وصفه بنوع من  م ما  ة الناعمةالدبلو مًا ونوعًا    .ماس

قتصر التعاون الصیني مع السودان على الجانب التجار فقط    في الواقع لم 
د القوات  ر وتزو في تكل الفترة بل أعلنت الصین استعدادها في مجال التدرب العس

ر والسالح العتاد العس ة  ات . المسلحة السودان وقد تُـرِجم ذلك إلى عدد من االتفاق
رة بین ا ات التجارة عدة مرات حتى صار حجم . لجانبینالعس ثم تجددت االتفاق

قاً  ه سا ان عل   ٤٦٤.الصادر والوارد خمسة أضعاف ما 
ادل التجار مرة أخر إلى أن تضاعف خمس مرات في عام    ثم تطور الت
ه سوداني ١٩٨٢ مة الصادرات إلى الصین مائة ملیون جن أما في  ٤٦٥.حیث بلغت ق

عد األمر قاصرًا على زارات الوفود من المنظمات الجماهیرة المجال الثقافي فل م 
ة وطالب صینیین في  المختلفة، بل امتد األمر إلى قبول طالب في الجامعات الصین

صفة خاصة ة  ة لتعلم اللغة العر    ٤٦٦.الجامعات السودان
ة   ل المجاالت /استمرت العالقات السودان اتها في  ة في أعلى مستو الصین

ة في إبرل حت ، ومن ثم دخل السودان في ١٩٨٥ى سقو نظام مایو بثورة شعب
ة الثالثة مقراط اسي مما أد . مرحلة الد ة الثالثة عدم االستقرار الس مقراط شاب الد

مع  –وتوقف الدعم الصیني االقتصاد والفني . إلى تراجع العالقات بین البلدین
ادل تجار  ادل دبلوماسي وت وفشلت المفاوضات بین الطرفین في . محدوداستمرار ت

رة ة عس عة . الوصول إلى اتفاق ة لمتا ن لجنة مشتر ن هنالك جدید غیر تكو لم 
ة ة لالستفادة من التجارب المشتر ن منظمة برلمان ادل التجار وتكو   . الت

  

                                                            
٤٦٤ Hutchison< A., China’s and African Revolution, (London: Hutchison Company, ١٩٧٥), 

P. ١٧٢. 
. د(دار جامعة الخرطوم للننشر : ، الخرطوم١٩٨٢-  ١٩٧٩وزارة الخارجیة السودانیة، سیاسة السودان الخارجیة  ٤٦٥
 .٢١٠، ص .)ت

 ٤٥المرجع نفسھ، ص  ٤٦٦



٢٠٦ 
 

אא 
אא 

אאא  
من القرن العشرن حق السودان أعلى عائد من تجارته  في الخمسینات  

ة المتمثلة في سلعة القطن وعض الصادرات األخر  وفي منتصف . الخارج
التالي  ة المستوردة له، و ات فجأة قّل الطلب على القطن من قبل الدول الغر الخمسین

حث .  متدنت أسعاره األمر الذ شّل تحدِّ للقائمین على األمر في الخرطو  ان ال و
ة للسودان النس ة  اسة التجارة الخارج ة لس . عن أسواق جدیدة للقطن قد شّل أولو

ة وغیر  عض الدول اإلشتراك ات مع  ونتیجة لذلك دخل السودان في عدد من االتفاق
ا انت األسواق الجدیدة المقترحة هي الصین ودول شرق أورو ة ف    ٤٦٧.اإلشتراك

ادل التجار مع الصین قد بلغ ان حج ١٩٥٨ففي عام    ه  ٢م الت ملیون جن
ة "مناصفة بین البلدین حیث استوردت الصین من السودان قطن بـ  واحد ملیون جن

ة بـواحد  ر والحدید واألواني المنزل واستورد السودان من الصین المنسوجات والس
ه ول تجار بین ال  ٤٦٨".ملیون جن ان أول بروتو قت اإلشارة  ما س بلدین قد تم و
عه في  ل  ١٩٦٢مایو  ٢٣توق ش ول لم یتم تفعیله  ولكن ُالحظ أن هذا البروتو

رجع ذلك إلى حالة عدم االستقرار  ات من القرن العشرن، و جد طیلة فترة الستین
ة التي اتسمت بها تلك الفترة ومة السودان اسي والتغییر المستمر في الح ولكن . الس

  .تطورًا مضطردًا في حجم تجارة البلدین ١٩٧٤إلى  ١٩٦٨شهدت الفترة من 
ة  ١٩٧٠في أغسطس    ة متینة للعالقات التجارة واالقتصاد ُوِضعت أرض

ة التعاون االقتصاد والفني بین البلدین، وفي هذه  اتفاق ـرت  بین البلدین والتي ُأطِّ
ة تمت اإلشارة إلى رفع حجم صادر القطن إلى الصین م الصین بدفع وأن تقو . االتفاق

                                                            
٤٦٧ Economic Survery ١٩٨٥, Ministry of Finance and Economy, Khartoum, ١٩٥٩, p. ٤٦. 
٤٦٨ Ali budallah Ali (professor), the Sudanese-Chinese Relations, Paris, ٢٠٠٦, p. ١٣. 
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ة العملة الصع ة . ثمنه  اته من السوق الصین شراء حاج قوم السودان  المقابل  و
ر . العملة الحرة ارة عن منسوجات وس انت معظم واردات السودان من الصین ع و

ة انت عائدات صادر القطن للصین في الفترة من . ومواد بناء ومعدات صناع و
ة قلیلة ) ٤ -٢(یتراوح بین  ١٩٦٩ – ١٩٦٠ ه سوداني، وُتعتبر هذه نس ملیون جن

ل عام،  ش مقارنة بجملة عائد صادر القطن للدول المختلفة وعائد جملة الصادرات 
  :ما یوضح الجدول التالي

F٢E 

אאאאאא 
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٤.٥  %٨,٩  ٦٤  ٣٢.٦  ٥٥٠  ٢.٩  ٥٠  ١٩٦٠%  
١  %٢,٣  ٦١.٣  ٣١.١  ٥٥٩  . ،٧  ١٤  ١٩٦١،.%  
٤,٥  %٨,١  ٧٩.٧  ٤٤.٧  ٨٧٢  ٣.٦  ٧١  ١٩٦٢%  
٤,٢  %٧,٩  ٨٥.٥  ٤٥.٤  ٩٣٨  ٣.٦  ٨١  ١٩٦٣%  
٣,٣  %٦,٩  ٧٠.٢  ٣٣.١  ٦١٩  ٢.٣  ٤٢  ١٩٦٤%  
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٥,١  %١١,١  ٧٤  ٣٤.٤  ٧٠١  ٣.٨  ٧٣  ١٩٦٦%  
٢,٨  %٥  ٧٧.٧  ٣٩.٦  ٨٦١  ٢.٢  ٤٥  ١٩٦٧%  
٤,٧  %٧,٨  ٨٧.٩  ٥٢.٥ ١٠٥٨  ٤.١  ٨٣  ١٩٦٨%  
٤,٩  %٨,٩  ٩٢.٤  ٥١.٥  ٩٣٠  ٤.٦  ٧١  ١٩٦٩%  
٥,٣  %٨,٥  ١٠١,٨  ٦٢.٩ ١١٩٧  ٥.٤  ٩٤  ١٩٧٠%  
٩,٩  %١٦,٤  ١١٠.٨  ٦٧  ٢٣٩  ١١  ١٨٨  ١٩٧١%  
٩,٩  %١٥,٩  ١١٦.٣  ٧٢.٦ ١٢٨٧  ١١.٥  ٢٠٥  ١٩٧٢%  
١٣,٦  %٢٦  ١٥٨.١  ٨٢.٦ ١٢٠٣  ٢١.٥  ٢٨٨  ١٩٧٣% 
٤,٢  %١٩,٤  ٢٤٧.٥  ٥٣.٥  ٤٤٨  ١٠.٤  ٨٥  ١٩٧٤%  

 אWאאא،א١٩٦٠–١٩٧٤K 

حلول  ١٩٥٨منذ عام    القطن السوداني، ولكن   ١٩٦٨ُالحظ اهتمام الصین 
ل ملحو وهذا عائد إلى التطور في صناعة النسیج  ش ان الطلب الصیني قد زاد 

ة الستینات في الصین   .التي شهدتها حق
ه  ٤,١سوداني للصین ان عائد صادر القطن ال ١٩٦٨في عام    ملیون جن

ه سوداني، ثم إلى  ١١ارتفع عائد القطن إلى  ١٩٧١سوداني، وفي عام  ملیون جن
ه سوداني في عام  ٢١,٥ ة  ١٩٧٣ملیون جن من جملة الصادرات % ٢٦أ بنس

حت الصین شرك تجار للسودان في هذه الفترة  وهذا یوضح إلى أ مد أص
الن ة  ة النسب ح بدیل مهم لألسواق وزادت األهم ة للسوق الصیني والذ أص س

عد أن ُأممت  ا التي اتخذت موقفًا تجاه صادرات السودان  ة وخاصة برطان األورو
ات عین ة الس ة في بدا ات البرطان   ٤٦٩.عض المصارف والشر

ة تتسم    ة للسودان نجد أن األسواق الصین إذا ما أخذنا جانب الواردات الصین
ة سمعة طی الجودة النسب ثیر من الدول لإلستیراد منها، وتتمتع سلعها  حفز  ة مما 

                                                            
 .٤٦عادل حسن دمحم أحمد، مستقبل التعاون االستراتیجي بین السودان والصین، المصدر السابق، ص  ٤٦٩
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ما هو الحال في السودان،  ة لدول العالم الثالث  واألسعار المعقولة والتي تكون مناس
عاب الكثیر من السلع الواردة له ع است ستط المقابل السوق الصیني    . و

عض   ات استیراد  السلع من الصین مثل المنسوجات  بدأ السودان منذ الخمسین
الصناعات الصغیرة ر ومواد البناء وعض الماكینات الخاصة  ووفقا . والس

ول التجار الموقع بین البلدین عام  تواف الصین على دفع عائدات  ١٩٦٢للبروتو
ة  العملة الصع قت اإلشارة  –القطن  ستفید منها السودان في شراء  –ما س والتي 

  . المصنعة  من الصین عض السلع
انت     ٤,٣ُالحظ الزادة المضطردة في واردات السودان من الصین حیث 

ه عام  ه عام  ٢٢,٦و  ١٩٧٠ملیون جن انت معظم واردات . ١٩٧٤ملیون جن و
ة مصنعة رغم أن السوق  ارة عن منسوجات وسلع استهالك السودان من الصین ع

ثیر من السلع االست حتو على  ة الصیني  ة غیر االستهالك ة(راتیج والتي ) الرأسمال
ة ورفع االنتاج ر الصناعات السودان ن أن تساهم في تطو   .م
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عد عام    ه  ١٩٧٥لم تنشط عالقة البلدین التجارة  وهو العام الذ استطاع ف
ة؛ فعادت  ق اسة انفتاح حق علن س عید عالقاته مع معظم دول العالم و السودان أن 

ي عام  العالقات مع ال السفیراألمر حادثة إغت عد أن تأثرت  ا   ١٩٧٣أمر
عد . الخرطوم ة إال أنها تراجعت مرة أخر  وتم توثی العالقات مع دول أورا الشرق
عد النصف الثاني من . ١٩٧٦أحداث  ا  ان لألحداث التي حفلت بها آس ما 

اك ة ال ة والعالقات الهند عینات والحرب الفیتنام ة، ثم حدث الس ة الهند ة والصین ستان
بیر في تحول  ان لها أثر  عد موت ماو تسي تونغ والتي  ي للصین  تطور درامات

ة للصین اسة الخارج س السوداني جعفر نمیر  ١٩٧٧ففي عام . اتجاه الس قام الرئ
ة للصین وفي العام  ة واتفاق ١٩٧٨الزارة الثان ة تجارة وثقاف ع اتفاق ة عون تم توق

  ٤٧٠.فني
زار السودان وفد صیني برئاسة نائب وزر مواد البناء  ١٩٨١في مایو   

ة من مواد  ات السوق السودان ات السودان ومتطل ان غرض التعرف على ام الصیني 
حث مسألة مبیوعات األقطان . البناء وفي نفس الفترة زار وفد تجار سوداني الصین ل

ة للصین زار السودان وفد تجار صیني برئاسة نائب  ١٩٨١وفي أغسطس . السودان
ول التجار لعام  ع البروتو ة الصیني وتم توق لغ حجم  ١٩٨١وزر التجارة الخارج و

ول  ر . ملیون دوالر ٩٤البروتو ین مع  ١٩٨١وفي أكتو ة ب وّقعت السفارة السودان
ك ا فة عقد شراء دراجات لصالح الس ة للصناعات الخف ة المؤسسة الصین لحدید

ة   ٤٧١.السودان
ومثلما شّل القطن أهم محددات العالقات التجارة بین السودان والصین في   

ل النفط أهم محددات العالقة  بینهما  ش ات،  عین ات حتى منتصف الس فترة الستین
ة الثالثة(الیوم  ة األلف   ).منذ بدا

                                                            
 .٥٨ – ٥٧عادل حسن دمحم أحمد، مستقبل التعاون االستراتیجي بین السودان والصین، المصدر السابق، ص ص  ٤٧٠
، مجلة سیاسة السودان الخارجیة، )١٩٨٢ – ١٩٧٩(، تقریر وزیر الخارجیة )الخارجیة األسبقوزیر (ھاشم عثمان  ٤٧١

 .٩٤، ص ١٩٨٣الخرطوم، عدد 
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ة االستقالل في عام    وحتى عام  ١٩٥٦أما في مجال العون الفني فمنذ بدا
ز في الجانب التجار  ١٩٦٩ صدر . انت عالقات البلدین تتر ان السودان 

ستورد منها الشا والمنسوجات  ة و للصین المواد الخام مثل القطن والحبوب الزت
ة أخر  قت اإلشارة –وسلع استهالك عد الزارة التي . ما س ات و عین ة الس وفي بدا

س نمیر إلى عادًا وآفاقًا أوسع قام بها الرئ ففي نفس . الصین أخذت عالقات البلدین أ
عادل  مبلغ مئة ملیون یوان أ ما   ٣١,٦العام قررت الصین منح السودان قرضًا 

عد تكملة  تم استردادها خالل عشر سنوات  دون فوائد و ه سوداني و ملیون جن
قدمتها الصین وُعتبر ذلك نمط للقروض المختلفة التي . المشروعات المخصصة

ة واالنشاءات  ة والصناع للسودان، والتي استفاد منها في مشروعات البني التحت
ما یوضح الجدول التالي م    :ومجال الصحة والتعل
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  قاعة الصداقة -  -      ١٠٠  ١٠٠  ١٢/٨/٧٠  ١
مصنع النسیج  -
صا(   ).الحصاح
  .القضارف-طر مدني 

  .بر حنتبوب
  األنقسنا/تنقیب الكروم -  -  ١٢١,٩  ١٠٠  ٢٠/١٢/٧١  ٢

انة طر مدني - -ص
  .القضارف

م فني لزراعة األرز   .تصم
صید قارب ل ٤٠ 
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ثالجات + حلفا/األسماك
ل من عطبرة  لألسماك 

 .والخرطوم

ة لألرز   ب مزرعة تجر
 .ملكال

انة مصنع نسیج   ص
صا  الحصاح

ة   ة الصین عثة الطب ال
 .السودان

  .قاعة الصداقة 
  .طر مدني القضارف -  ٤٤,٤١  ١٥,٥٣  ٦٠  ٧٩/ ٣/١٢  

عون فني لمصنع  -
س الجاهزة   . المال

ة  -   ١٩٨١نفقات محل
ة  -    ١٩٨٢نفقات محل

  بر سنجة -   ٧٠,٤-  ١٥٥,٤  ٨٥  ١٠/١٢/٨٢  
  طر مدني القضارف -
س الجاهزة -   المال
ب المهني  - التدر
  ).أمدرمان(
بر سنجة  - م    ١تصم
انة قاعة الصداقة -   ص
انة طر مدني - -ص

  .القضارف
ة  عثة الطب   )٢(ال

ار لمصنع نسیج   قطع غ
صا   الحصاح

س    ٦,٩٤  ٩٣,٠٦  ١٠٠  ١٥/١٢/٨٤   ع مصنع المال تصن
 الجاهزة

بر سنجة  ة   تعل
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تأهیل مصنع الصداقة  
صا  الحصاح

انة مصنع الصداقة   ص
صا  الحصاح

م مستشفى أمدرمان   .تصم

 .دراسة استخدام العقاقیـــر 

 .دراسة زراعة األرز 

ب   ز التدر عون فني لمر
 ١المهني 

صا   تأهیل مصنع الحصاح
  .وقاعة الصداقة

ع الر    ٣٨,٨٩٨  ١١,١٠٣  ٥٠  ٢٤/١٢/٨٧   ات لمشار  )١(آل

 دعم لكبر سنجة 

ب   ز التدر عون فني لمر
 ٢المهني

ع الر   ات لمشار   ).٢(آل
   ٣,٠٠٨ - ٤٩٦,٩٩٢  ٤٩٥  الجملـــــة
ة    مثَّـل الدعم الذ قدمته الصین للسودان نصف ما قدمته الدول االشتراك

م د ارات التي مجتمعة، وهذا مؤشـر لحرص الصین على تقد عمها للسودان لإلعت
رها في هذا الفصل ة المثال . سب ذ عة التفضیل وقد أُعتبرت القروض ذات الطب

تم سدادها آلجال . للعالقات بین البلدین في هذا المجال انت القروض بدون فوائد و ف
ل سلع ن أخذها في ش م وفي حالة تعـذر السداد تقوم الصین بإعفاء جزء . عیدة و

عادل . هذه القروضمن  من دیون السودان التي % ٦٥وسب أن أعفت الصین ما 
متها  صت ألكثر من  ٩٨,٦انت ق ه وقد ُخصِّ مشروعًا في مجال ) ٢٤(ملیون جن

عادل  ة، أ ما  ة االقتصاد ة والتنم انت تلك هي . ملیون دوالر ٦٢البنى التحت
ة الممنوحة للسو  ة على القروض الصین دان خالل الحقب المختلفة، وذلك السمة الغال

انت تضع فوائد للدیون تصل إلى  ة األخر التي  )% ٣ – ٢(خالف الدول االشتراك
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اً  انت صغیرة في مقدارها  ٤٧٢.سنو ة للسودان  على الرغم من أن القروض الصین
ة  ا الشرق ة ودول أورو ا الغر القروض التي تلقاها السودان من دول أورو مقارنة 

ة األخر مثل ومؤسسا ل الدول ولكن المالحظ أن المشروعات ) البنك الدولي(ت التمو
حت صروحًا واضحة  اشرة وأص المواطن م طت  التي ُنفذت بواسطة الصینیین قد ارت

االستمرارة  مثل الطرق والجسور وقاعة الصداقة (المعالم وتحق فوائد ملموسة تتسم 
افة قاطاعاتهم واتجاهاتهممما أثار إعجاب الموا) ومصانع النسیج   .طنین السودانیین 

قي للسودان   اج حق فقاعة الصداقة . مّثلت المشروعات التي نفذتها الصین احت
س تحفة في  ع ارز  معلم  الخرطوم تقف  الفخمة والضخمة التي تّزن شارع النیل 

خارج  العمارة وُتعتبر الثالثة من نوعها على مستو العالم التي تشیدها الصین
ولومبو : حدودها ة في  ا والثان انت األولى في غین ا(ف بر ). سیرالن تشیید 

بیرة للسودان،  ة  بر سنجة والطرق وغیرها من المصانع مثلت دعامة تنمو حنتوب و
  . هذا إضافة إلى العون الفني والصحي والثقافي والتدرب المهني

ا التي استخدمها الص   ینیون في السودان تقوم على المالحظ أن التكنولوج
ثفة(أساس  س على أساس ) العمالة الم ثف(ول ما هو حادث في ) رأس المال الم

استمرار ة والتي تتغیر  ة تتناسب مع الواقع . التجرة األورو ا الصین فالتكنولوج
حالة السودان مغرافي لدول العالم الثالث النامي  فالمعدات والماكینات ُصمِّمت . الد

ةع ة لشعوب الدول النام النس سهل استخدامها  عاب . لى أساس  وتهدف إلى است
  .أكبر عدد من الناس في النشا االنتاجي

م    ة في العون الفني الصیني للسودان هي أن المدخل لتقد المالحظة الثان
ة  قوم على أساس المساعدة الذات مة  self-helpالعون الفني  ع من الح وهذا نا

ة صطاد السمك"التي تقول  الصین یف  ة، علِّمه  ". بدًال من تعطي شخصًا سم
ع  صناعة النسیج وُتعتبر من أرخص دول العالم في انتاج و فالصین تشتهر 

                                                            
 ٦٣ - ٦١عادل حسن دمحم أحمد، المصدر السابق، ص ص  ٤٧٢
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    ٤٧٣.المنسوجات ورغم ذلك ال ترفض إقامة أ صناعة منسوجات في أ ُقطر
 time planningذلك من سمات العون الفني الصیني هو االستثمار األمثل للزمن 

ن  م ة في انجاز األعمال واالستثمار األمثل للزمن رغم المعوقات التي  والدقة المتناه
ة ) مدني(مثال  لذلك أثناء تشییدهم لكبر حنتوب : أن تواجههم في بیئات الدول النام

القضارف، -ان عندما یرتفع منسوب النیل تحول العمالة لعمل في طر مدني
الكبر وعندما ینحسر ال ذلك تجرتهم في تشیید قاعة . نیل تعود العمالة للعمل 

اح  ة، وفي فترة الص األعمال الداخل الخرطوم ففي فترة الهجیر یهتمون  الصداقة 
ة یز على األعمال الخارج ون التر ضّعون الوقت في غیر . والشتاء  أ أنهم ال 

ما بینهم أو مع ال عملون معهمالمفید أو التحدث أو التشاجر ف ما . سودانیین الذین 
الحظ  ما  قومون بها في السودان،  أنهم یدرون السودانیین على األعمال التي 
ل  التعامل السلس مع السودانیین وعدم التكبر وابداء روح المساواة والتعاون في 

ة في الرف واألدغال . األحوال ات صع وتحمل الصینیون النجاز مهام عملهم بیئ
ارات . حراءوالص ة للسودان لم تتم على اعت الحظ أن المساعدات الصین ذلك 

رة  م معین، فالصین تواصل دعمها في ظل األنظمة العس ة أو لنظام ح آیدیولوج
ة مقراط   .واألنظمة الد

عة العالقات في هذه الفترة    انت طب من االستقالل وحتى  –صورة عامة 
ة الثمانینات  زت في –نها الجانب التجار واالقتصاد وخاصة في الفترة من  قد تر

عد الزارة التي  ات وخاصة  عین ات وحتى منتصف الس النصف الثاني من عقد الستین
ة  عض المشروعات االجتماع س جعفر نمیر إلى الصین حیث قامت  قام بها الرئ
ما تم ابتعا ة معدات وتدرب،  ش السوداني من ناح ث ما دعمت الصین الج

عض الزارات على  ما تمت  ش السوداني،  ة للج ة البدن المعلمین الصینیین للتر
ادل الخبرات والزارات بین المسؤولین  غرض ت ة والمرأة  اب مستو الكوادر الش

ات افة المستو   .  الصینیین والسودانیین على 
                                                            

 .٦٧عادل حسن دمحم أحمد، المصدر السابق، ص  ٤٧٣
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ة، فالسودان ١٩٨٩عد العام    ة الصین ان االنفتاح الكبیر للعالقات السودان م 

ات المتحدة،  ة وعلى رأسها الوال ه من الدول الغر عاني من حصار مفروض عل
ة ان اللقاء على مائدة النفط .. بینما الصین تسعى لبلوغ أهدافها اإلستراتیج و

ت الصی ان السودان السوداني حیث شار ره في وقت  ة في استخراجه وتطو فاعل ن 
صفة خاصة ي  وذلك إلدراج . قع تحت طائلة الحظر االقتصاد الدولي واألمر

ة لإلرهاب ًا . اسم السودان في قائمة الدول الراع ولذلك فقد مثل قدوم الصین تحد
ة ب ة وانفتحت آفاق التعاون على المصالح المشتر اسة األمر ین البلدین وقد تم للس

ات في مراف مختلفة  ع على اتفاق م ومع وزارة ١٩٩٤مع وزارة الصحة ( التوق
ة للعمل في البترول والتنقیب عن الذهب ومع وزارة ١٩٩٥الكهراء  م ومع وزارة المال

ة؛ وفي عام  م تم االتفاق على ١٩٩٦الطاقة ومع بنك السودان ومع الجامعات السودان
بر الن ض، وفي عام تشیید  م اتفقت الصین مع وزارة الر على تورد ١٩٩٧یل األب

ح السودان عام ) معدات ر من خالل قرض تجار  م أكبر شرك ٢٠٠٤حتى أص
ة للصین حوالي  ا إذ بلغت جملة الصادرات السودان من جملة  ٩٦.٩للصین في إفرق

ة ة الصین  ٤٧٥.الصادرات السودان بیرًا منذ وقد شهدت العالقات السودان ة تطورًا 
منتصف تسعینات القرن العشرن عندما تحولت الصین من أكبر مصدر للنفط إلى 

  . أكبر مستورد له

                                                            
، بل یشیر التاریخ إلى استمرار حكومة االنقاذ ٢٠١٣ھذا التاریخ لیس بخصوص ھذا البحث الذي توقف عند بدایة  ٤٧٤

 .في السلطة
مركز الجزیرة للدراسات، ): قطر(عبده مختار موسى، دارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمى، الدوحة  ٤٧٥

 .٢٣٥، ص ٢٠٠٩
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عد العام    ة  ة السودان عندما بدأ السودان  ١٩٩٩وقد تعززت العالقات الصین
ه الصین إلى ثاني  عة مع الغرب في الوقت الذ تحولت ف صدر النفط في ظل قط

حت تحصل على أكبر مس من نفطها من % ١٥تهلك للنفط في العالم، وأص
اطیها النفطي حوالي خمسة . ٤٧٦.السودان ة واعدة إذ یبلغ احت تعد السودان دولة نفط

ارات برمیل ًا . مل قًا لتقدیرات ). قبل انفصال الجنوب(وتنتج ملیون برمیل یوم وط
ة ة فإن صادرات السودان النفط ل نحو  منظمة التجارة العالم % ٦٤إلى الصین تش

ة عام  ة من . م٢٠٠٤من إجمالي صادراتها النفط وقد بدأت الصین وارداتها النفط
ة . ١٩٩٩السودان عام  ة الصین ة النفط الوطن اكتشاف  CNPCومنذ أن بدأت شر

بیرة ات . النفط في السودان ونشاطها یزداد اتساعًا بدرجة  وعندما فرضت الوال
ات ا ت الصین لسد الفراغ الذ المتحدة عقو ة وتجارة على السودان تحر قتصاد

ة، حیث تمتلك نحو  ات الغر ته الشر ة بترول النیل األعظم % ٤٠تر من شر
ة غطي مشروع النفط الصیني المشترك مساحة تصل إلى نحو خمسین . السودان و

صل انتاجه السنو إ. ألف میل مرع في جنوب السودان لى حوالي ومن المتوقع أن 
اطي النفطي لهذا المشروع نحو . ملیون طن من النفط الخام ١٥  ٢٢٠ما یبلغ االحت

ة في الخارج) قبل االنفصال(ملیون طن    ٤٧٧.وهو ما یجعله أكبر المشارع النفط
ین السودان على أنها نقطة االنطالق لحملتها لزادة  ٢٠٠٠في عام    حددت 

ـات  إنتاجها النفطي الخـارجي إلـى ثالثـة أضـعاف فـي غضـون أرـع سـنوات، رغـم العقو
ة المفروضـة علـى النظـام السـوداني ة للـنفط . االقتصاد ـة الصـین ة الوطن من الشـر وتهـ

ة التــي تنقــب عــن الــنفط فــي حقــول الســودان  ات اآلســیو اآلن علــى مجموعــة مــن الشــر
ص من الخرطوم   . بترخ

                                                            
ة"حمد عبد الرحمن حسن،  ٤٧٦ ة األفرق منة؟: العالقات الصین ة، ا  "شراكة أم ه لعدد األول، آفاق استراتیج
 .٢٠٠٨،١انون الثاني /ینایر

 .٣حمدي عبد الرحمن حسن، المرجع السابق، ص  ٤٧٧
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ح السودان للصین حوالي  ٢٠٠٤وفي عام    جملة الصادرات من % ٩٦,٩أص
ة، بینمـــــــا بلغـــــــت  ـــــــي، و % ٢,٦الســـــــودان ـــــــات المتحـــــــدة .% ,١لالتحـــــــاد األورو للوال

ــة، و ــان% ١٠,٦األمر ا بینمــا بلغــت جملــة الــواردات مــن الصــین فــي نفــس العــام . لل
ي % ١٣ ات المتحدة % ١٤,٦وم االتحاد األورو   ٤٧٨.%.,٨ومن الوال

ثیـر لقد مّهـد دخول الصین في مجال البترول وال   ومي الـدخول فـي  تعاون الح
ات  احة والمستشـــف ات الســـ مـــن المجـــاالت االســـتثمارة وحتـــى الصـــغیرة منهـــا مثـــل شـــر
صـــل  ـــس الجـــاهزة المســـتوردة التـــي  ة والمال الخاصـــة والمطـــاعم علـــى الطرقـــة الصـــین

قبـل علیهـا السـودانیون لجودتهـا ورخــص % ٩٥حجمهـا إلـى  عـض المتـاجر والتــي  فـي 
ــةوفــي شــر . ثمنهــا ــة والفن افــة القطاعــات الحرف  ٤٧٩.ات البنــاء والتشــیید والعمالــة فــي 

ة في السودان حوالي  ة  ٣٤٦٠٢حتى بلغت جملة العمالة الصین من جملـة % ٦٩بنس
ــــا للصــــین إذ بلغــــت جملــــة الصــــادرات  ةأكبر شــــرك تجــــار فــــي أفرق العمالــــة اآلســــیو

ة انـت تـأتي لقضـاء فتـرة . السودان ات التـي  عملهـا مهتمـة بتـدرب السـودانیین والثمانین
ات فــي المجتمــع الســوداني وتصــاهرت . الــذین ســیخلفونهم مــا انــدمجت عمالــة التســعین

  ٤٨٠.وامتلكت عقارات خاصة
ــارة المســؤولین وعقــد    اســي بز وصــاحب هــذا النشــا التجــار نشــا وحــراك س

ـــدین ـــة فـــي البل ـــة فـــي وزارة الخارج ـــارة الرؤســـاء حیـــث زا. لقـــاءات دور ـــم ز س ث ـــرئ ر ال
شــیر الصــین أكثــر مــن مــرة س الصــیني . الســوداني عمـــر ال انــت زــارة جینتــاو الــرئ و

ـة  ٢٠٠٧للسودان في الثالث والعشرن من فبرایر  على الرغم من سـعي اإلدارة األمر
  ٤٨١.لمنع هذه الزارة

ـة والـدول    ات المتحدة األمر وقد وجد السودان في الصین ما حرمته منه الوال
ــــــة الغر ــــــة والتنمو ــــــذ المشــــــروعات الحیو ــــــة لتنفی ــــــرة الفن ــــــد وجــــــد المــــــال والخب ــــــة، فق

                                                            
 .٥٦على العبد هللا، مرجع سابق، ص  ٤٧٨
 .١/٢/٢٠٠٧، )٤٨٩٧(رحاب عبد هللا، الرئیس ھـو جینتاو في الخرطوم غداً، صحیفة الصحافة، السودانیة، الخرطوم، العدد  ٤٧٩
 .المصدر نفسھ ٤٨٠
مركز السودان للبحوث والدراسات : القطب الدولي الجدید، سلسلة كراسات السودان، الخرطوم:، الصینخالد حسین دمحم ٤٨١

 ٢٦، ص ٢٠٠٧االستراتیجیة، إبریل 
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ـة القـدرات ـا لتنم ة؛ ووجـد التكنولوج واسـتفاد مـن تجرـة الصـین فـي مجـال . واالستراتیج
ـــة وفـــي  انـــت الصـــین ســـندًا للســـودان فـــي المحافـــل الدول مـــا   ، اإلصـــالح االقتصـــاد

ـــات ـــة مـــا وجـــدت الصـــین أن فـــي . مقاومـــة العقو بیـــرًا للبتـــرول وتر ـــًا  الســـودان مخزن
ة الســـتثمار فـــوائض أموالهـــا الناتجـــة مـــن نموهـــا المضـــطرد مـــا وجـــدت فـــي  ٤٨٢.خصـــ

ة، وهو مـا ترـده الصـین لبلـوغ هـدفها  منة األمر السودان مالكًا قراره ومتمردًا على اله
أن تكون أحد أقطاب العالم   .االستراتیجي 

ة"مــن قاعــدة    ة بــین الســودان ا" المصــلحة المشــتر نطلقــت العالقــات االقتصــاد
ـة  ة أو اآلیدیولوج اس ومة االنقاذ دون النظر لالختالفات الس فـي (والصین في عهد ح

وازدهـرت العالقـات بـین الطـرفین ). الصین نظام شیوعي بینمـا نظـام الخرطـوم إسـالمي
السـرعة التـي تمـت بهـا عیـدة لـم تكــن متوقعـة  ـة وآفـاق  سـتعداد التــام اال. إلـى درجـة عال

للتعاون في شتى المجاالت من غیر تحفظ، أو تدخل طرف في شؤون الطرف اآلخـر، 
ة ا في معدالت تطور العالقة االقتصـاد ًا أساس عة . مثَّـل سب ُبنـي هـذا التطـور علـى سـ

ــل قــروض مختلفــة، : قواعــد تتمثــل فــي قة، وفــي تمو المــنح، وفــي اإلعفــاء مــن دیــون ســا
، وفــي وفــي مقــاوالت لتنفیــذ م ــادل التجــار ومــة الســودان، وفــي الت شــارع ممولــة مــن ح

ع الحري ة، وأخیرًا في التصن   ٤٨٣.االستثمارات المشتر
ــا التــي أبــدتها الصــین لكســب الســودان    ممــا دفــع بهــذه العالقــات هــو حســن النوا

ة الجدیـدة تعــاني العزلـة  ومتــه اإلسـالم انـت ح ــات(الـذ   –مـن الغــرب ) والحقـًا العقو
ـــا خاصـــة ة مـــع . أمر ة فـــي العالقـــات االقتصـــاد ـــا الصـــین ومـــن مؤشـــرات حســـن النوا
م : الســودان قة علــى الســودان وتقــد عــض الــدیون الســا ة واإلعفــاء مــن  المــنح االقتصــاد

ـــة لـــوزارة . "قـــروض مـــن غیـــر فوائـــد ة معـــدات طب ـــات المـــنح الصـــین ومـــن نمـــاذج اتفاق
معداتــه فــي م ة (نــاط انتــاج البتــرول الصــحة ومنحــة إلقامــة مستشــفى حــدیث  دبلوماســ

ات، وفــي عــام )الصــحة م العــالي فــي منتصــف التســعین  ١٩٩٦، ومعــدات معامــل للتعلــ
                                                            

 .٢٦المصدر نفسھ، ص  ٤٨٢
األكادیمیة : ، الخرطوم"١٩٩٦ – ١٩٨٩: الصینیة في عھد اإلنقاذ/العالقات السودانیة"دمحم دمحم أحمد الحسن،  ٤٨٣

 .٤١، ص )بحث غیر منشور(العلیا العسكریة 
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ض، وفــــــي  بــــــر النیــــــل األبــــــ ــــــا  ٢٠٠٦منحــــــة  منحــــــة لــــــوزارة الطاقــــــة لصــــــناعة خال
ة   ٤٨٤."شمس

انــت فــي عــام    ــادرة إعفــاء الــدیون فقــد  حــین وافقــت الصــین علــى  ٢٠٠١أمــا 
ســاو  قة ٦٦.٤إعفــاء مــا  ــي مــن القــروض الســا  ٢٠٠٧وفــي عــام . ملیــون دوالر أمر

مــة  ق ة  ٨٠إعفــاء  ــي بنســ عــد إعفــاء . مــن إجمــالي القــروض% ٦٢ملیــون دوالر أمر
جـــل هـــذه . القـــروض یتـــدرج التعـــاون االقتصـــاد الصـــیني إلـــى القـــروض بـــدون فوائـــد

ـــة مـــا بـــین  ین حیـــث وقعـــت الصـــ ١٩٩٢و  ١٩٩٠القـــروض فـــي مشـــارع البنـــي التحت
حــوالي مائــة ملیــون یــوان صــیني لمشــارع معامــل  مــا ُقــدر  ــة قــروض بــدون فوائــد  اتفاق

انة قاعـة الصـداقة، وٕاقامـة مبنـى ، الجامعات نـاء قاعـة مـؤتمرات، وصـ ة و ومعدات طب
ة، ومعدات للر  ة السودان وقعت وزارة التعاون الدولي  ٢٠٠١وفي عام . لوزارة الخارج

ة قــرض دون فوائــد  ٢٠٠٧وفــي عــام . فــي حــدود ثالثــین ملیــون یــوان صــیني الســودان
مة  ق ي ٧٩قرض للطرق والجسور والكهراء    ٤٨٥.ملیون دوالر أمر

אאאאאאL،אW 
ــة التنقیــب عــن البتــرول والــذهب فــي عــام   . أ مــة مائــة وخ ١٩٩٥اتفاق مســین ملیــون ق

 .یوان صیني

ة في عام   . ب الشمال ة توطین القمح  مة ثالثین ملیون یوان صیني ١٩٩٦اتفاق  . ق

اإلضــــافة إلــــى   . ت ــــع أنواعهــــا،  ر لصــــناعة األســــلحة والــــذخیرة بجم ــــول عســــ بروتو
ة  .الدورات التدرب

ــة مــع وزارة التعــاون الــدولي عــام   . ث ــائي الــدائر فــي  ٢٠٠١اتفاق إلنشــاء الخــط الكهر
يو  مة اثني عشر ملیون دوالر أمر ق ة الخرطوم   . ال

حر األحمر   . ج ي ١٩٩٧قرض مشروع أسماك ال  ٤٨٦.مائة ملیون دوالر أمر

                                                            
 .٦١حسن على الساعوري، العالقات السودانیة الصینیة إلى أین؟، المصدر السابق، ص  ٤٨٤
 .٦٢المصدر نفسھ، ص  ٤٨٥
صابر آدم حسن أبّـو، دور السیاسة الخارجیة في التنمیة االقتصادیة، حالة السودان والصین، رسالة دكتوراة غیر  ٤٨٦

 .١٢٨ – ١٢٧ص ص ، ٢٠٠٩النیلین،  جامعة: منشورة، الخرطوم
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ة هو القـروض التجارـة   وهـي قـروض تتعـدد . النوع الثالث من القروض الصین
ــات المختلفــة ومــة . بتعــدد أهــداف الــوزارات والوال معظــم هــذه القــروض لــم تقــم بهــا الح

زـا تجارـًا فـي اال عـد أن افتـتح السـودان ألول مـرة مر ـاب لكـل جهـة  ة، إذ ُفتح ال تحاد
ملیــون دوالر  ٩٣٥حــوالي  ٢٠٠٦ــین مــا یلــي هــذه القــروض التــي بلغــت حتــى عــام 

ي عــد عــام   .أمر ــادل التجــار بــین الصــین والســودان قفــز  لكــن المالحــظ أن حجــم الت
ة إلــى الصــین حیــث بلــغ عنــدما دخــل البتــرول ضــمن ســلع الصــاد ٢٠٠٠ رات الســودان

ـادل التجـار  ـان المیـزان التجـار فـي صـالح السـودان ٧٩٧حجم الت . ملیـون دوالر، و
ـــارات دوالر  ٢٠٠٨ثـــم اســـتمر االرتفـــاع حتـــى بلـــغ فـــي عـــام  إثنـــي عشـــر  –العشـــرة مل

عــام  ، واســتمر المیــزان التجــار ١٩٨٩ضــعفا منــذ عــام  ٤٢أو ، ٢٠٠٠ضــعفا مقارنــة 
حینمـــا انفصـــل الجنـــوب وذهبـــت الدولـــة الجدیـــدة بــــ  ٢٠١١ســـودان إلـــى عـــام لصـــالح ال

  .من انتاج النفط في السودان الموحد% ٨٠
ا إلــى صــادرات ) ٥رقــم (الجــدول التــالي  یوضــح حجــم صــادرات الســودان للصــین منســو

ل دول العالم   :السودان إلى 
אאאאא 
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المئة في عام المالحظ أنه بینم    انت صادرات السودان للصین تقل عن واحد  ا 
ة% ٨٥لكن ، ٢٠٠٧عام % ٨٥قفزت إلى  ١٩٩٨ وفي عام . منها صادرات بترول
لت صادرات النفط السوداني  ٢٠٠٩   .من صادراته للصین% ٩٨ش
ثورة أساسها  –إذن هناك ثورة في التعاون االقتصاد السوداني الصیني      

ة بین الطرفیناالستثمارات ا ة قطاع النفط . لمشتر من أهم هذه االستثمارات المشتر
ناء الطرق  ، وصناعة الدواء و ة . وسد مرو ات الصین اإلضافة إلى دخول الشر هذا 

في عقود مع القطاع العام والخاص في مجاالت الزراعة، والنسیج والطاقة، وصناعة 
ة و  ة الشمال ة النیل األزرق الكوابل، وتعدین الذهب في الوال المنجر من هذه . وال

ة في العالقات بین  الشراكات قطاع البترول وسد مرو اللذان أحدثا الثورة المعن
  ٤٨٧.السودان والصین

ة نحو  ة النفط الصین ة  بترول % ٤٠فضًال عن ذلك تملك شر من أسهم شر
ة Greater Petroleumالنیل الكبرة  ة الصین. السودان ة من النفط وتبلغ حصة الشر

قارب  اً ) ١٥٠(السوداني ما  ة من إقامة مشروع . الف برمیل یوم نت هذه الشر وتم
ملیون ) ١٥(صل انتاجه السنو إلى نحو ) قبل االنفصال(نفطي في جنوب السودان 

ة في الخارج ة النفط عد انفصال  ٤٨٨.طن، وهو ما یجعله من أكبر المشارع الصین و
ة مع جمهورة السودان دون أن یتأثر الجنوب استمرت الصین في  عالقاتها االقتصاد

االنفصال ة في بناء خط أنابیب طوله .ذلك  ة النفط الصین إلى جانب ذلك أسهمت شر
حر األحمر ومنه ) ١٥٠٠( یلومتر لنقل االنتاج النفطي إلى میناء بورتسودان على ال

القرب من فضًال عن بناء مص. إلى ناقالت النفط المتجهة إلى الصین فاة لتكرر النفط 
  ).منطقة الجیلي شمال الخرطوم( ٤٨٩الخرطوم

ست ثورة العالقات  النتائج الملموسة من انتاج البترول في السودان ع
ة ة الصین : ساهم النفط في تحسین أداء االقتصاد السوداني من عدة جوانب. السودان

                                                            
٤٨٧ Ali Abdallah Ali (professor), op. cit., pp ٦١- ٥٩ 
 .٨٧السودان نموذجاً، المصدر السابق، ص : منى حسین عبید، السیاسة الصینیة تجاه دول شرق أفریقیا ٤٨٨
 .٨٧المصدر نفسھ، ص  ٤٨٩
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ة، و  تحقی االكتفاء الذاتي في المساهمة في اإلیرادات، وتحرك القطاعات االنتاج
 ، ض عجز المیزان التجار ة، وتصدیرالخام أسهم في تخف معظم المنتجات النفط
ض عجز الموازنة العامة للدولة، وساعد في استقرار سعر الصرف، ثم  وساهم في تخف

انت  ة في السودان التي  ، ١٩٩٠في عام % ١.٢أخیرًا ساهم في رفع معدالت التنم
حت    ).٦أنظر الجدول رقم . (٢٠٠٧ي عام ف% ١٠.٥فأص

אא 
א٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  
א
א 

١٠.٥   ١٠  ٨.٣  ٨.٣  ٤.٥  ١.٢  

 אWאאאאFאאKE 
، ثان مشر  ة الصین في تشیید سـد مرو وع شراكة استثمارة انت مشار

ثیرا من العالقة بین السودان والصین ل والخبرة : عزز  التمو حیث قامت الصین 
ة المتمثلة في العمالة المدرة ة بتنفیذ جسم السـد . التقن ات صین قامت مجموعة شر

ة ات األساس یب للبوا ع والتر م عبر التصن . في مراحله المختلفة، ابتداء من التصم
مته وقد تم  ة بین الطرفین تدفع الصین ما ق ل لذلك بواسطة اتفاق من % ٨٥التمو

ومة السودان  منذ . ملیون دوالر ٥١٩، وجملة ما دفعته الصین بلغ %١٥العقد، وح
ة االنتاج الكهرائي في عام  بیر في تحرك القطاعات  ٢٠٠٩بدا ان للمشروع أثر 

ة المختلفة  انت أم خدم –االقتصاد ة  الضرورة في . ةانتاج ون له أثر  التالي س و
صفة عامة ة في السودان، وعلى االستقرار    ٤٩٠.معدالت التنم

ة  ات الصین المالحظ األخر حول االستثمار المشترك هي عدد الشر
ة ة مع حجم العمالة األجنب ات مع القطاع العام والخاص في . المشار هذه مشار

هي مجاالت ال تقل في . ول وسـد مرو مجاالت أقل حجمًا من مشروعي البتر 
ر والنسیج واالتصاالت الحدیثة ذلك . أهمیتها، ولكن غطت الزراعة والصناعة والس

                                                            
 ٦٧حسن علي الساعوري، المصدر السابق، ص  ٤٩٠
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مته  عقد ق ة  ة صین ي ١,٢١(ملیون یورو  ٩٠٠فازت شر ار دوالر أمر لبناء ) مل
قل عن  ٤٩١.مطار دولي جدید في الخرطوم ة  ١٢٠وفي السودان الیوم ما ال  شر

ة ون للصین أكبر عدد من . حرصت أن تفتح لها فروعًا في الخرطوم صین بذلك 
ات العاملة في السودان ة إلى . الشر عامًال،  ٢٣.٨٧٥وقد وصل حجم العمالة الصین

ذلك قدمت الصین  ٤٩٢.من بینها العمالة ذات المهارة، وفیها العمالة غیر المؤهلة
ات التي ج  ٢٠١٠رت في الخرطوم في عام أكثر من ملیون دوالر دعما لالنتخا

ات) ١٣(وأرسلت  ًا لالنتخا   ٤٩٣.مراق
ل القطاعات  ة بین السودان والصین قد شملت  إذن ثورة العالقات االقتصاد

اً  ل : تقر ان بتمو ار واتصاالت؛ وفي الطاقة سواء  ة من طرق و في البني التحت
ة في انتاج الكهراء الما ل مراحل صناعة شراء المولدات، أو في المشار ة، وفي  ئ

ة؛ وفي الثروة  هرائ رة، أومعدات  انت أو عس ة  البترول؛ وفي الصناعة دوائ
ة وصناعة األسماك؛ وفي التعدین؛ وفي تنفیذ األعمال المختلفة الخاصة  الحیوان
ان في القطاع الخاص أو القطاع العام؛ وأخیرًا في التجارة  المقاوالت سواء 

ة ة، وفي عالقة نتائ. الخارج ست في معدالت التنم ة انع ج هذه الثورة االقتصاد
ة ة والدول ة النمو في السودان حتى . السودان مع المؤسسات المال فقد تضاعفت نس

انت في عام  ٤٩٤.بلغت عشرة أضعاف ة  ١٩٩٠فقد  ، ووصلت في عام %١.٢بنس
ة نمـو غیر متوقعة  في العالم النامي، % . ١٠.٥ ٢٠٠٧ ولم تكن معهودة هذه نس

ًا إال في حالة الصین نفسها اب ). ٥أنظر الجدول رقم . (عالم لكل هذه األس
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن توقف  ة  ة الدول اضطرت المؤسسات المال

، ١٩٩٠وهي المقاطعة التي بدأت في العام . مقاطعتها للتعامل المالي مع السودان
  .ه االنفتاح على السودانالعام الذ بدأت الصین ف

                                                            
 .١٦/٢/٢٠١١ة، الخرطوم، صحیفة أجراس الحری ٤٩١
 .٦٧حسن علي الساعوري، المصدر السابق، ص  ٤٩٢
 .٢٠١٠/ ٢/٤صحیفة الصحافة، الخرطوم،  ٤٩٣
 .٢٠٠٧و  ١٩٩٠أنظـر تقریر وزارة المالیة والتخطیط االقتصادي السودانیة ما بین  ٤٩٤
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אאא 
אא 

ة للصین   ة استراتیج ل أهم ش ح  ره إن السودان أص لذلك . ما سب ذ
ة  استخدام ح الفیتو في مجلس األمن لمنع الدول الغر لّوحت الصین عدة مرات 

ة دارفور وحقوق  ات على السودان من خالل قض وقد أقرت . اإلنسان من فرض عقو
ة المختلطة  في اإلطار ) الهجین(الصین إرسال قوات لحفظ السالم ضمن القوات الدول

التنمو واالقتصاد على أن تعمل قواتها في مجال إنشاء الطرق وٕاعادة إعمار البني 
ات والمدارس ة في دارفور وفي المستشف    ٤٩٥.التحت

אאאW٤٩٦ 
عد االعتداء  .١ م دارفور، ولكن  اد تجاه الصراع في إقل الح ة التزمت الصین  في البدا

ات قتل المدنیین، وتدهور الوضع األمني  اد عمل م، وازد اإلقل على موظفیها 
م زاد اهتمام  اإلقل ات  ات النزوح وٕاحراق القر من ِقبل المیلش دء عمل واإلنساني، و

أز   .مـة دارفـورالصین 

الغ إزاء تدهور األوضاع في دارفور، ومطالبتها  .٢ ة قلقها ال ومة الصین أبدت الح
ة الجماعات  ة ببذل المزد من الجهد لوضع حد لألزمة ومعاق ومة السودان للح

 .المنفلتة

ة إلى العمل على المزد من الجهود لحل النزاع في  .٣ ومة السودان دعت الصین الح
م دارفور سل اً إقل  .م

م دارفور، وتدعم األمم المتحدة  .٤ ة اهتمامًا أكبر للوضع في إقل ومة الصین تولى الح
ن ة لحل النزاع في أقرب وقت مم  .واإلتحاد األفرقي والجامعة العر

دعت الصین أطراف النزاع على العمل على وقف تدهور األوضاع، والتوصل إلى  .٥
ة مقبولة  .حلول سلم

                                                            
فة  ٤٩٥ اهةصح  .٢٠/١/٠٨: ، الخرطوماالنت
 .١٤/٤/٢٠٠٥، صحیفة الصحافة، الخرطوم، جعفر كرار أحمد، الصین والنزاع في دارفور ٤٩٦
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ات .٦ ة على السودان وتعارض من حیث المبدأ  تعارض الصین أ عقو اقتصاد
ة، وأنها ال ترد أن تتضرر  ة عند حل النزاعات الدول ات االقتصاد اسة فرض العقو س

ة في السـودان  .مصالحها النفط

ومة  .٧ ة على الح ة أو دول م أبدت الصین استعدادها من أنها قد تؤِّـد أ ضغو إقل
ات نفط ة ال یتضمن عقو  .ةالسودان

 .عد تعدیلـه ١٥٥٦موافقة الصین على قرار مجلس األمن  .٨

ة، وتحسین  .٩ عقالن ة  ة إلى حل مشاكلها الداخل ومة السودان دعت الصین الح
ن أسرع وقت مم ، واألمن االجتماعي   .األداء االقتصاد

حل األزمة في دارفور  ٢٠٠٦طالبت الصین في فبرایر  .١٠ عبر وزر خارجیتها 
عیدًا عن أسلوب عبر تكثیف الجهو  ة بین السودان والمجتمع الدولي  د المشتر

ات ، وفرض العقو  .وممارسة الضغو

اسبها في السودان، حاولت دائمًا التخفیف من الضغو    ولكي تحافظ الصین على م
ة على السودان ثیرا ما . الغر ما في مجال حقوق اإلنسان وأزمة دارفور، إذ  وال س
ومة الصین في مجلس األمن على القرارات ) الفیتو(ة تستخدم ح النقض انت الح

ة، على أساس أن مثل  ومة السودان ة لفرضها على الح التي تقترحها اإلدارة األمر
لة   ٤٩٧.تلك القرارات لن تساعد في حل المش

عوثًا    ة شدیدة تمثلت في تعیینها م ة دارفور بإیجاب ه فقد تعاملت الصین مع قض وعل
ة خاصًا ل ومة السودان ه الح دارفور، إلى جانب تأییدها لالتفاق الذ توصلت إل

م دارفور   ٤٩٨.واالتحاد األفرقي واألمم المتحدة حول نشر قوات حفظ السالم في إقل
ه ال تود الصین أن تر وجه    تسعى الصین لنفط دارفور ورما تشاد وعل

ا منافسًا لها في دارفور أو تشاد أو حتى مراق ًا عن قرب لمصالحها في السودان أمر
عوث الصیني للسودان بخصوص دارفور على التردید أن الصین ال  ولهذا دأب الم

                                                            
 .٨٨ – ٨٧منى حسن عبید، المصدر السابق، ص ص  ٤٩٧
 com.mshaheer.www://http .٢٢.١٠.٢٠٠٧ .p .١.: العقالقات السودانیة الصینیة، نقالً عن ٤٩٨
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اسي دون الحاجة  لة في اإلطار الس ن حل المش م ة وٕانما  ادة جماع تر أن هناك إ
لتدخل دولي وقد انتقل هذا الصراع إلى مجلس األمن الدولي حین قامت الصین بجهد 

ة "ضافة فقرة تنص على بیر إل ة على إرسال قوات دول ومة السودان موافقة الح
اغة ) ١٧٠٦(في القرار رقم " لدارفور ومة في ص ذلك عندما ساهمت مع الح و

ات المختلطة  حث عن طرق   )الهجین(مشروع العمل ا لل األمر الذ رما یدفع أمر
طرة على األماكن أخر للتدخل في السودان حفاظا على توازن القو ال قائم على الس

ع الطاقة ة و منا   ٤٩٩.اإلستراتیج
قوله   عوث الصیني إلى دارفور  جین الم ومة : "وهذا ما أكده لیو جو إن الح

ة ًا في بناء قوات حفظ السالم المشتر ة ستؤد دورًا حیو وٕانها ستعمل على . الصین
ة في السودان على أساس أن س عود زادة االستثمارات الصین بب األزمة في دارفور 

ساعد على حل تلك  ة، وٕان مزدًا من تلك االستثمارات س إلى الفقر وانعدام التنم
ة   ٥٠٠."القض

ظة    اسة الصین الجدیدة تجاه السودان قد أثارت حف لقد الحظ المراقبون أن س
ومة ع األسلحة للح ة بب ومة الصین ة التي أخذت توجه اتهاماتها للح  القو الغر

م دارفور ة لها في إقل ة التي تزود بها الجماعات الموال وعدم ممارسة الصین . السودان
قرره المجتمع الدولي من قرارات، فضًال  ة لقبول ما  ومة السودان ضغوطها على الح
ة بهدف الحصول على النفط  ومة السودان اسة الح د س أنها تؤ على اتهام الصین 

ر وهذا ما نفته ال. السوداني جین الذ ذ عوثها لیو جو ة على لسان م ومة الصین ح
أجهزة اإلعالم : "قائالً  الده مع السودان والمدفوعة  إن االنتقادات الموجهة لعالقات 

انت خاطئة وال أساس لها من الصحة ة  وم ة غیر الح وٕان .. والمنظمات الدول

                                                            
ي على صعید دارفور، تقرر على م ٤٩٩ ، : وقع، فيالصراع الصیني األمر عبد العزز، المصدر الساب
 ٢٦ص
منى : في: aljazeera.net ٢٩/٥/٢٠٠٧، الجزیرة، "بكین تعارض ولندن ترحب بعقوبات جدیدة على الخرطوم" ٥٠٠

  .٨٨حسین عبید، المصدر السابق، ص 
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ة ال تتسم بخصو  ة والسودان ومتین الصین ة تختلف عن عالقاتها العالقات بین الح ص
ة األخر  ین مع الخرطوم هو . مع الدول النام وٕان الشئ المختلف فقط في عالقات 

"التعاون االقتصاد المتزاید بینهما ومة  ٥٠١. وهاجم لیو النقاد الذین یتهمون الح
ة  العمل على تعزز عالقاتها مع السودان، على الرغم من الضغو الدول ة  الصین

م دارفورالمتزایدة  ة في إقل سبب األوضاع الملته ین    ٥٠٢.ضد 
ًا في    ین حرصة على أن تؤد دورًا حیو عوث الصیني على أن  وشدد الم

ة التي  اسة . إلى دارفور) تم إرسالها الحقا(بناء قوات حفظ السالم المشتر وأكد أن س
ة للدول األخر  ط الضغط إن تسل. "الصین هي عدم التدخل في الشؤون الداخل

ین اعثًا على حل النزاعات من وجهة نظر  س  اسي ل   ٥٠٣."الس
ة وجهة نظرها حول تلك االنتقادات حیث قالت   ومة السودان انت للح : ما 

ا إلحداث شوائب بین البلدین، وٕان الصینیین واعون بهذا " إنها محاولة خبیثة من أمر
ة اس   ٥٠٤."العمل الذ یهدف إلى إدخالهم في ملفات س

ة في صراعها    ات المتحدة األمر ه الوال عض المراقبین إن ما تهدف إل یر 
ة تصدیر البترول السوداني عن ) الصین(مع الالعب الدولي الجدید  هو شل عمل

ة التي بدأت منذ منتصف التسعینات من القرن العشرن ولم  ات االقتصاد طر العقو
ة ( تتوقف حتى اآلن  ل عام  ؛ حیث ظلت)٢٠١٣بدا ة في  ات المتحدة األمر الوال
ات   .تجدد تلك العقو

ون نقطة االنطالق لحملتها  ٢٠٠٠لقد حددت الصین في عام    السودان ل
لزادة انتاجها النفطي الخارجي إلى ثالثة أضعاف في غضون أرعة سنوات، رغم 

ة ضد النظام السوداني ات االقتصاد ة ال. العقو ة الوطن من الشر ة للنفط وته صین
ة التي تنقب عن النفط في حقول السودان  ات اآلسیو على مجموعة من الشر

                                                            
: ، نقالً عن ١٩/٩/٢٠٠٧، مفكرة اإلسالم، "الصین تعتبر االنتقادات الموجھة لعالقاتھا بالسودان غیر واقعیة" ٥٠١

. cc.Islammemo.www 
 .٨٨منى حسین عبید، المصدر السابق، ص  ٥٠٢
 .٨٨المصدر نفسھ،ص  ٥٠٣
 .مفكرة اإلسالم، المصدر السابق ٥٠٤
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ص من الخرطوم ًا فحسب بل ٥٠٥.بترخ س اقتصاد وقد دعمت الصین السودان ل
اً  ًا وٕاعالم ًا ودبلوماس اس سبب . س ات على إیران  ما صوتت الصین لفرض عقو وف

، استمرت تدافع عن السودان و  ات التي تتحرك الملف النوو تقف في وجه العقو
عوث  أن الم عض المراقبین  داخل مجلس األمن ضد السودان لدرجة أن عل 
ة السوداني  مهام وزر الخارج قوم  أنه  الصیني في األممم المتحدة، لیو قو جین، و

اطن ة. من ال م الصین م من األقال وقد جلب لها موقفها هذا  ٥٠٦.أو أن دارفور إقل
اد الضغو  التي نظمتها ( من الغرب فهددت العدید من الدول مقاطعتها لألولمب
ة بنجاح٢٠٠٨في أغسطس ) الصین   .، لكن جرت المناس

أسلحة متطورة أنها تزود السودان  ة الصین  جاء رد . ما اتهمت الدول الغر
ة من الصین ال تتجاوز  عات األسلحة السودان من حجم مشترات % ٨الصین أن مب

ا هي . خرطوم من السالحال رطان ا و ة وروس ات المتحدة األمر وقالت أن الوال
ات  ما في ذلك السودان، حیث ظلت الوال ة  أكبر الدول المصدرة للسالح للدول النام

ة  ائع للسالح في العالم بنس ل أكبر  حصة %٣٦المتحدة تش ا  ، %٢٨، تلیها روس
ا  رطان ا %١١و وأشار الرد الصیني إلى أن السودان %. ٣ین ، والص%٦،  وألمان

ا عد مصر وجنوب أفرق ا  ع . ثالث أكبر منتج للسالح التقلید في أفرق وأن هناك س
ع السالح للسودان، وأن الصین حتى لو توقفت عن ذلك ال یؤثر في األمر  دول تب

  ٥٠٧.شيء
رغم ظروف الحرب استمرت الصین تدعم السودان حیث قدمت مساعدات   

متها ب ملیون یوان صیني في إطار البرنامج التنمو الذ تسعى الصین  ٦٠لغت ق
م دارفور إلعمار ما دمرته الحرب مه لشعب إقل ما استمرت مساعیها لمنع أ . لتقد

ات ضد السودان ات لن یؤد إال إلى . عقو انت الصین تردد دائمًا أن فرض عقو و
                                                            

كز األھرام، ، مر٢٠١٠، یولیو )١٨٨(السید أمین شلبي، دور أفریقیا في صعود الصین، مجلة السیاسة الدولیة العدد  ٥٠٥
 ٥القاھرة، ص 

 ٣/٢٠٠٨/.١١ الخرطوم، ،الصحافة صحیفة ٥٠٦
 .٨/٣/٢٠٠٨صحیفة الرأي العام، الخرطوم،  ٥٠٧
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ومة  ع الح ة تجاه حل األزمةزادة التعقید عبر عدم تشج وفي  ٥٠٨.السودان
أعلنت الصین استعدادها للتعاون مع السودان والمجتمع الدولي  ٠٨أغسطس /١١

ارتكاب  شیر  س السوداني ال ة ضد الرئ ة الدول مة الجنائ رة مدعي المح لتجاوز مذ
ال . جرائم حرب في دارفور ة ح وأكدت دعمها لموقف االتحاد األفرقي والجامعة العر

ة في دارفور. ألزمةا ة السلم رة تؤثر على العمل   ٥٠٩.وقالت أن المذ
ة مجهــودات األمــم المتحــدة لعــزل الخرطــوم    ة الســودان وتعّقــد العالقــات الصــین

ات اإلغتصاب في دارفور ح وعمل ـین . سبب مزاعم ضلوعها في المذا لقد عارضت 
ـة لقـرارا ـات أو عملت على تخفیـف الكثیـر مـن المسـودات التمهید انـت ترعاهـا الوال ت 

أنهـــا ســـوف تســـتخدم حـــ الفیتـــو ضـــد فـــرض أ  ـــدین الخرطـــوم، ولّوحـــت  المتحـــدة وت
ـات أخــر  قــوة  ٥١٠.عقو ــة تجــاه الســودان  اسـات األمر واســتمرت الصــین تعــارض الس

س الصـــیني عـــّین الســـید ة / لدرجـــة أن الـــرئ ومـــة الصـــین عوثـــًا خاصـــًا للح ن م لیــــو جـــو
بدو واضحاً . للسودان ـة  و ـات األمر عة التحر ة لمتا صفة أساس عوث یهدف  أن الم

ة صورة مناس تولى الرد علیها  ثب و   .تجاه السودان وخاصة دارفور عن 
ــان وضــحًا فــي فبرایــر    م عنــدما زار وفــد الكــونجرس ٢٠٠٧هــذا الــرد المناســب 

ــي دارفــور د عــن قلقــه مــن تــر  –عضــوًاً◌  ١١الــذ ضــم  –وقــد عّبــر الوفــد . األمر
ة ة في دارفور وتدهور األحوال اإلنسان س . األوضاع األمن عـوث الـرئ فتصد للوفـد م

ـة (الصیني الذ زار دارفور وخاطب المجلس التشرعي في مدینـة الفاشـر  عاصـمة وال
ـة فـي دارفـور، : "حیث قال) شمال دارفور ـادة جماع ثیرًا من الناس یدعي بوجود إ إن 

ــــك وال نصــــدق أ ــــادة نحــــن ال نــــر ذل اإل ــــوم  ق ــــن أن  م ن شــــعب الســــودان المســــالم 
ة رها ونحن فـي الصـین علـى . الجماع جب تطو نحن نر أن النـزاع قام لشح الموارد و

  ٥١١".استعداد للمساهمة في ذلك

                                                            
ي، سبتمبر ٥٠٨ الكونجرس األمر حوث   .٢٠٠٧أیلول /تقرر إدارة ال
 .١٢/٨/٢٠٠٨صحیفة الرائد، الخرطوم،  ٥٠٩
 .٢٣٥، المصدر السابق، ص ...عبده مختار، دارفور من أزمة دولة ٥١٠
 .٢١خالد حسین دمحم، المصدر السابق، ص  ٥١١
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ي الساب    عوث األمر ة تجاه السودان اتهم الم سبب هذه المواقف الصین
اسون، الصین )٢٠٠٨حتى یونیو (للسودان  ة الخرطوم، إل عض . حما ما ذهب 

أنه  ا والصین في السودان  حرب "المراقبین إلى وصف ما یجر من صراع بین أمر
ورانیوم دارفور ا والصین حول نفط و   ٥١٢."اردة جدیدة تدور بین أمر

ة   ة /وعلى الرغم من تلك االنتقادات، فقد شهدت العالقات السودان الصین
ادلة بین البلدینتطورًا ملموسًا عبر الزار  زار وزر الطاقة  ٢٠٠٤ففي ینایر . ات المت

إن تلك الزارة ستدعم : "السوداني عوض الجاز الصین وعّبر عن تلك الزارة قائالً 
ع المجاالت،  ة والتعاو في جم ة العالقات الثنائ للتعاون  –إذ لدینا نموذج ناجح للغا

ة في مجالي الزراعة في مجال صناعة النفط، ونود اإلطالع على ا – لخبرة الصین
ة ومجاالت أخر  ة التحت ون الصین ... والبن الموارد، و ون السودان دولة غینة  و

ن للبلدین العمل معًا لمصلحة شعبیهما     ٥١٣."تمتلك خبرات متنوعة، یجعل من المم

س السوداني عمر     ة الرئ ومما زاد من أواصر العالقة بین البلدین مشار
شیر في ، ٢٠٠٦فبرایر  ٣- ٢األفرقي المنعقد في /قمة منتد التعاون الصیني ال

س السوداني معبرًا عن  الرئ س الصیني هـو جینتاو  وأثناء انعقاد تلك القمة اجتمع الرئ
ة: "عالقة البلدین قائالً  ط الصین نت على أساس /إن الروا ة هي عالقة تكوَّ السودان

ادلة وعدم ة المساواة والفائدة المت  ٥١٤."التدخل في الشؤون الداخل

شیر أن    س السوداني عمر ال ر الرئ ه، ذ ة تنمو "من جان العالقات الثنائ
ة في السودان "وأن " سالسة ة واالقتصاد ة االجتماع مساعدة الصین ستفید التنم

عیدة عن   ٥١٥."والشعب السوداني میز العالقة مع الصین أنها عالقة  ر أن ما  و
ة، إذ أن الصین ال تتدخل في الشأن الداخلي أل دولة؛ ولذلك، فإن األجندة ال اس س

ة تتجه نحو الصین س السودان منتد التعاون . ل الدول األفرق وعـّد الرئ

                                                            
 .٢٣٦عبده مختار موسى، دارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمى، المصدر السابق، ص  ٥١٢
 www.arabic.people,com.cn..htm: نقالً عن موقع، "الصینیة-تطور العالقات السودانیة" ٥١٣
 org.china.arabic.www : ، نقالً عن"رقةالرئیس الصیني ھـو جینتاو یجتمع مع خمس رؤساء أفا ٥١٤
 org.china.arabic.www المصدر السابق،  ٥١٥
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ا مرحلة الشراكة، وقال/الصیني ًال على بلوغ العالقات بین الصین وأفرق : األفرقي دل
  ٥١٦."ث خالل أعمال هذا المنتدلم أَر حشدًا للقادة األفارقة مثلما حد"

ة بین البلدین، حتى    اس ة والس صورة عامة لقد توسعت العالقات االقتصاد
ي، ارات دوالر أمر إلى جانب  ٥١٧بلغ حجم االستثمار الصیني في السودان ستة مل

ة  النس ًا  ة أفرق ة الثان ع العالقات التجارة بین البلدین، إذ احتل السودان المرت توس
اإ فقد بلغ حجم التجارة بین السودان والصین عام . لى التجارة بین الصین وأفرق

ي، منها  ٣.٩، مثًال، ٢٠٠٦ ار دوالر أمر ار دوالر تذهب إلى صالح  ٢,٦مل مل
ان لصالح السودان ٥١٨.السودان له من ثمرات . أ أن المیزان التجار  ان ذلك 

ا  ة تجاه أفرق ة الصین اسة الخارج صورة عامة وتجاه السودان على وجه الس
ة  ة الصین التي نجحت  –خاصة الناعمة  –الخصوص، وهو تأكید لنجاح الدبلوماس

یل بدیل  -في إزاحة الغرب  ة والدعم  -أو تش ة في االستثمارات السودان للدول الغر
اسي   .الس

   

                                                            
 .المصدر السابق  ٥١٦
 cn.com.chinatoday.www://http : الدور الصیني في السودان، نقالً عن ٥١٧
 .١٤/٥/٢٠٠٦حجم التجارة بین الصین والسودان، صحیفة الصحافة، الخرطوم،  ٥١٨
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א 
حت الصین ظاهرة جدیدة في النظام الدولي    ذا أص بل قوة عظمى  –ه
فة التي حظیت بها هذه الظاهرة في خالل . صاعدة ات الكث وُالَحـظ ذلك من األدب

ن الكتب التي تناولت هذه القوة . العقدین الماضیین عض عناو وتكفي اإلشارة إلى 
النمـور "و" الصین تنطل"و " العصـر الصیني"و " النجم الصاعـد: "الصاعدة، مثل

ة انت". اآلسیـو بر المجالت  وقد  حوث و ضًا موضع اهتمام مراكز ال الصین أ
حوث ومقاالت وملفات  ة والدورات المتخصصة التي تناولت  الظاهرة في  العالم

ة  ومجلة  Foreign Affairsوموضوعات األغلفة مثل مجلة فورن أفیرز األمر
سي  اسة ومجالت في الشرق األوسط مثل مجلة ال Foreign Policyفورن بول س

ة  ز األهرام(الدول ز دراسات الوحدة (، ومجلة المستقبل العري )القاهرة، مر مر
ة، بیروت   .وغیـرها) العر

ة    ة في منافسة مع قو تقلید استطاعت الصین أن تتغلغل في القارة األفرق
ة ناعمة حیث لم تفرض شروطًا مع الدول  ا ولكن من خالل دبلوماس مثل فرنسا وأمر

ةالتي  في أنها تعاملت مع السودان . تعاملت معها، ولم تتدخل في شؤونها الداخل و
مش مساعداتها وقروضها أو استثماراتها  ل األنظمة دون أن تن مع األنظمة  –في 

ة، ومحترمة لمبدأ  ة المصلحة الوطن ة على حد سواء، مراع مقراط رة والد العس
ة   .المصالح المشتر

مها لل   ة غیر المشروطة لدول القارة إلى جانب تقد مساعدات االقتصاد
ل الذ حفز العدید من تلك الدول على الدخول في مشروعات  الش ة  األفرق
عقود تجارة فضًال عن السماح للعدید من  ا معظمها  ة مع الصین، وارت اقتصاد

ما هو الحال في السودان، حینما  العمل داخل دول القارة،  ة  ات الصین سمح الشر
افة  مه  العمل في مجال التنقیب عن البترول السوداني، وتقد ة  ة الصین الوطن لشر

ل الذ زاد من أواصر الصداقة بین البلدین الش ة  الت لتلك الشر س أدل . التسه ول
هذا إلى   .على ذلك المشروعات الضخمة التي أخذت الصین تقوم بها داخل السودان
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ة دارفور جانب وقوفها مع معظم القضا عانیها السودان، ومنها قض ة التي  اس ا الس
ثیرًا ما تستخدم الصین ح الفیتو  صدرها مجلس ) النقض(التي  تجاه القرارات التي 

شأنها إلى جانب الزارات المتكررة بین البلدین   .األمن الدولي 
حث أن االهتمام الصیني بدول القارة    ع ی –السودان نموذجًا  –وقد الحظ ال ن

ما السودان  ة التي تمتلكها دول القارة، وال س ما (من حاجة الصین إلى الثروة النفط
ًا ضخمًا، إلى جانب اكتشاف ) أجمع على ذلك المراقبون  ًا نفط اط متلك احت الذ 

بیرة منه في غرب السودان، إضافة إلى االكتشافات الجدیدة للذهب في عدة  ات  م
  .مناط من السودان

 אאאאאאW 
الطاقة  .١ ة  ة التي تشهدها المناط الغن ة والدول م ات اإلقل في ضـوء الترتی

مي  عي، سیبرز على أثرها سلوك إقل ة والغاز الطب خاصة الموارد النفط ة، و الناض
ة عمالقة تتمثل في الصین، في إ ة ودولي جدید وقوة اقتصاد ة وأمن اس ة س طار رؤ

عد الحداثة  .جدیدتین لعالم ما 

ما تملكه من مقومات القوة  .٢ ًا  ة الثالثة عمالقًا آسیو حت الصین في األلف أص
ي على  ة على حد سواء، ولها من الفعل والتأثیر الدینامي السلو شرة والماد والقدرة ال

ارز منحها الدور ال مي والدولي ما  والراد في تحدید معالم ومسارات  النطاقین اإلقل
 .الصراع المحموم على موارد الطاقة الناضبـة

ة المتوافرة لد الصین، ومد  .٣ ة واألمن ة ما بین القدرة االقتصاد هناك عالقة جدل
ة ضمن مرحلة جدیدة تدخل في  ة والدول م اسب اإلقل فها لتحقی الم ة توظ ان ام

ل األمـد على موارد الطاقةإطار الفعل ورد الفعل لصراع امب  .رالي طو

تماسك الجانب اآلیدیولوجي في تحدید مسارات النموذج التنمو الصیني ومن  .٤
ًا عبر الصمود والتحد في  فه ذات ه وتوظ اسي لقدرة شع عاب النظام الس خالل است
ة خّالقة من اإلبداع وعلى  ات ذات ان شرة وٕام استخدام ما هو متاح من موارد 
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اتمخت ة المتنوعة لرفد . لف المستو ع ة والطب ات الجغراف ان هذا فضًال عن االم
ة اساتها االقتصاد ات س ة للداخل الصیني وضمن أولو ة الزراع  .التنم

ة  .٥ ة أن تتكیف مع المتغیرات االقتصاد ة الصین اسة االقتصاد استطاعت الس
ة على الرغم مما أحا بها من قیود ومحددات، حاو  ة الدول طاء من دینام لت اإل

حث عن نموذج تنمو مستقل ن . الفعل اآلیدیولوجي في ال م وهي بذلك تقدم تجرة 
 .أن تستلهمها دول العالم الثالث

ات في  .٦ ا"استفادت الصین من فشل تجرة السوف " الغالسنوست"و" البروسترو
ار من عد انه ة  ون فضال عن التحول االقتصاد المفاجئ ألورا الشرق ظمة الكوم

ما أنها جمعت في نموذجها  ة، فخاضت تجرة االعتماد على الذات؛  االقتصاد
ات السوق في  ة في الداخل وتطبی اقتصاد زة السلطة التنمو التنمو بین مر

ة ة واالنفتاح على االستثمارات األجنب  ..المناط الساحل

ة .٧ ل عام/بخصوص العالقات السودان ش ة ُالحظ  تطور عالقات البلدین  الصین
رة، بینما ظل تطورها محدودًا جدًا في ظل األنظمة  في ظل األنظمة العس
ومات، رغم  اسي والتغیر المستمر في الح ة، وذلك لعدم توفر االستقرار الس مقراط الد

اسي الحاكم عة النظام الس طب السودان   .عدم رط الصین عالقاتها 

ة في السو  .٨ ان االستثمارات الصین ومة لذلك  انت في معظمها تتم مع الح دان 
ة مع الصین  .دور القطاع الخاص السوداني هامشي في دعم الشراكة االقتصاد

ة  –إن العالقات بین الصین والسودان في الفترتین  .٩ رة واالقتصاد  –العس
ة  اس ست س ة ول ات اقتصاد د  ٩، و ٨، ٧النتائج في (تطورت على أساس معط تؤ

 ).٦و ٥، و٤ات الفرض

ة  .١٠ النس مغرافي  ال البلدین إضافة للعامل الد ة  ُعتبـر النفط والعالقات األمر
للصین من المؤثرات المهمة في تطور عالقات البلدین، وهو جانب عزز من 

ة الناعمـــة ة.( الدبلوماس ة الثان  ).الفرض
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א:  

ومة السودان .١ ة على إعمال مبدأ التوازن في عالقاتها مع الصین فال أن تعمل الح
ة  حتاج السودان للغرب في التنم ن من عداء ال بد أن  تتجاهل الغرب، فمهما 

والمالحظ أن الصین نفسها لم تخسر الغرب رغم التنافس التجار الكبیر . والتقانة
ة( اردة اقتصاد حرب  ه  ة . (قیـاوالصراع حول الموارد في قارة أفر) أش الفرض

ة  ).الثان

صورة عامة إال أن وجود  .٢ على الرغم من أن الوجود الصیني في السودان إیجابي 
ة  ة سلب ون له أثار جانب ة بهذه الكثافة رما  عید  –العمالة الصین  –في المد ال

م  ستدعي الدراسة والتقی مثل تضیی فرص العمل على الوطنیین ونحو ذلك مما 
ة ات متوقعة لتفاد أ  .سلب

ال بد من مراجعة شاملة لعالقة البلدین وتحدید مسار لها في ظل التطورات التي  .٣
مقراطي واكتشاف الذهب، وضرورة  شهدها السودان مثل انفصال الجنوب والتحول الد
ة هذه العالقة على غرار تجرة التكامل السوداني  ة وٕاطار مؤسسي لرعا إیجاد آل

 .المصر 

ة وضع ب .٤ ة أهم ة األخر من دول أورو ة واآلسیو ة الصین ات النفط دائل للشر
ا أكثر تطورًا مقارنة بنظیراتها من  ة التي تتمتع بتكنولوج ات المتحدة األمر ومن الوال

ة  .الدول اآلسیو

ة في الزراعة والصناعة وحث الصین على تعاونها  .٥ ضرورة استلهام التجرة الصین
 .طاعین بنفس القدر في تعاونها في موضوع النفطمع السودان في هذین الق

ة  .٦ افة الدول وعلى أساس المصلحة الوطن التأكید على خل عالقات متوازنة مع 
ة أعبتارات أخر والتي تعتبر المدخل  ة على أ م مصالح السودان االقتصاد وتقد

ة  ناء عالقات دول اسي والتكامل القومي و سي لتحقی االستقرار الس ةالرئ  .إیجاب
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  ن أن تتوافر علیها الصین في میزان م ة التي  ة والدول م انة اإلقل ما هي الم
ة؟الصراع على موارد الطاقة الن  اض

  ات المتحدة هل ُتَعـد الصین البدیل القادم في الصراع اآلیدیولوجي أمام الوال
ة الحروب على الموارد؟ ة وضمن المرحلة الجدیدة من امبرال  األمر

  عني ذلك للتنین ة إثر هذا الصراع ماذا  م ة اإلقل في ظل تخلخل التوازنات الدول
ار الصین في المواجه  ة المحتملة؟الصیني؟ وما هو خ

  ة إلى النس ة  ي تجاه موارد الطاقة الناض عني السلوك االمبرالي األمر ماذا 
اطي من المـوارد؟  السلوك الصیني في ظل تناقص مخـزونها االحت
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سن  .١ ة الدعوة اإلسال)ندوة(السید  ة، ، في مفهوم العولمة، منشورات جمع م

ا،   .١٩٩٨طرابلس، لیب

فید أبتر، عنف العولمة، ترجمة رجب أبو دبوس، ندوة العولمة بین األنصار  .٢ د
  .والرافضین

WאאW 

  ،ة في الشرق األوسط، القاهرة ف، األطماع االستعمار م شر  ).ن. ب(، )ت.ب(إبراه

 م الدولي، بیروت م أحمد شلبي، التنظ ع األمل، م: إبراه  .١٩٨٧طا

  ،ادئ القانون الدولي العام م أحمد شلبي، م الدار الجامعة، : ، بیروت١إبراه
١٩٨٦ 

 ة، بیروت ة الدول اس ة الس حاث : إسماعیل صبر مقلد، االستراتیج مؤسسة األ
ة،   .١٩٨٥العر

 ة ة الدول اس دراسة في األصول والنظرات، : إسماعیل صبر مقلد، العالقات الس
ت٤  .م١٩٨٥منشورات ذات السالسل، : ، الكو
 ة، القاهرة اسین، اإلمبراطورة الكون ة، : السید   ٢٠٠٤دار النهضة العر

 ندرة شیر، القانون الدولي العام وقت السلم، اإلس منشأة المعارف، : الشافعي دمحم 
١٩٧١. 

  ار ه(أودید شین  االقتصاد الصیني: ، العصر الصیني)ترجمة سعید الحسن
، بیروت ة للعلوم : الناهض وتأثیره على االقتصاد العالمي وتوازن القو الدارالعر

ة مدبولي، : ناشرون، والقاهرة تب  .٢٠٠٥م

  ة، رقم ا، سلسلة دراسات عالم ة في أفرق ة الصین النفط ان تایلر، دبلوماس أ
ة، : ، أبوظبي)٦٣( ز اإلمارات للدراسات االستراتیج  .٢٠٠٧، ١مر
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 ة، القاهرة إیهاب ح الجماع ا والمذا  .٢٠٠٤دار الحرة، : مال، أمر

 ار؟، الخرطوم: الطیب علي عبد الرحمن، العولمة وزارة الثقافة : قدر أم اخت
احة،   .٢٠٠٣والس

 ة جدیدة، بیروت: ایتس غیل، النجم الصاعد، الصین ة أمن دار الكتاب : دبلوماس
توم،  مؤسسة دمحم بن راشد آل: العري؛ أبوظبي  .٢٠٠٩م

 اسي، بیروت ا االقتصاد الس ، ١دار الفارابي،: بدو یونس، العولمة وقضا
٢٠٠٠. 

 منظمة األمم المتحدة والنظام الدولي الجدید، دمش ، دار طالس، : شار الجعفر
١٩٩٤. 

  ،طرس غالي، دراسات في القانون الدبلوماسي والقنصلي، جامعة القاهرة طرس 
١٩٥٦. 

 امل دمحم ة المفاوضات، عمان تامر  ة المعاصرة واستراتیج ): األردن(، الدبلوماس
 .٢٠٠٠دار المسیرة للنشر والتوزع، 

 ة مع الشرق األوسط، دمش. توماس أ ة األمر : برسیون، العالقات الدبلوماس
 .١٩٨٥دار طالس، 

  ١، ١٩٩٨، ١٧٩٨جالل أمین، العولمة من حملة نابلیون إلى جولة أورغوا ،
ة، : تبیرو  ز دراسات الوحدة العر   ٢٠٠٠مر

  ة ات، الدبلوماس  .١٩٨٥ماضیها وحاضرها ومستقبلها، الراض،  –جمال بر

  یل، الصین)تحرر(جوناثان روفید ة : ، ترجمة مجد صابر وٕایناس الو استراتیج
ة ومؤسسة دمحم بن  ة، مجموعة النیل العر االستثمار والدخول إلى األسواق الصین

توم، راشد   .٢٠٠٩، ١آل م

 ة في الداخل : جون ثورنتون وآخرون، الصین المتغیرة مقراط احتماالت الد
ة الجدیدة تجاه  ة، أبوظبي"الدول المارقة"والدبلوماس ز : ، سلسلة دراسات عالم مر

ة،  حوث االستراتیج  .٢٠٠٩ن )٧٨(اإلمارات للدراسات وال
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 ة في ا ة العشب ، سبها حسین سعد السني، الدبلوماس ا(لنظام الجماهیر ): لیب
 .١٩٨٨منشورات جامعة سبها، 

 ز السودان : القطب الدولي الجدید، الخرطوم: خالـد حسین دمحم، الصین مر
ة،  حوث والدراسات االستراتیج  .٢٠٠٧لل

  یلة(دافید هیل وآخرون الرحلة إلى عالم : ، الصین تنطل)ترجمة حمد أبو
ار، القاهرة نْ : الك   .٢٠١٠، دار دوِّ

  ة، طرابلس ا(حمید دمحم السعدون، العولمة والدول النام ز دراسات ): لیب مر
حاث الكتاب األخضر،   .١٩٩٩وأ

 ة، بیروت اح، الدبلوماس  .١٩٩٩دار الجیل، : زاید عبید هللا مص

  ي، رقعة الشطرنج الكبر غنیف برجینس م(ز م إبراه : ، دمش١) ترجمة سل
 .٢٠٠١دار عالء الدین، 

 شیر إمام، العولمة را  ر واقتصاد وٕادارة عصر الالدولة، : ز مقدمة في ف
ة،  ا العالم  ٢٠٠٠الخرطوم، جامعة أفرق

 شیر إمام، في مواجهة العولمة، الخرطوم را  ز قاسم للمعلومات والخدمات : ز مر
ة،  تب  .٢٠٠٠الم

 ة من الالنموذج التنمو : سامـر خیر أحمد، العرب ومستقبل الصین إلى المصاح
توم، : الحضارة، ثقافة للنشر والتوزع، اإلمارات  .٢٠٠٩مؤسسة دمحم بن راشد آل م

 ة الحدیثة، دمش ة، : سموحي فوق العادة، الدبلوماس قظة العر  .١٩٧٣دار ال

 القرن الواحد والعشرن ، ًا؟، القاهرة: سعید الالوند ون أمر دار النهضة : هل 
ة،    . ٢٠٠٠العر

 ادل حسن دمحم أحمد، مستقبل التعاون االستراتیجي بین السودان والصین، ع
ة، : الخرطوم ع العملة السودان ة مطا  .٢٠١٠شر

  ت، سلسلة عالم ة، الكو عبد الخال عبد هللا، العالم المعاصر والصراعات الدول
 .١٩٨٩، )١٣٣(المعرفة 
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 ة، الكو ة والقنصل ، العالقات الدبلوماس ر دار الشراع للنشر، : تعدنان ال
١٩٨٥. 

 ة فة الدبلوماس نشأتها، ومؤسساتها، قواعدها، وقوانینها، : عالء أبو عامر، الوظ
 .٢٠٠١دار الشروق، ): األردن(عمان 

 ان األسطى، صراع القو العظمى، الخرطوم ز الراصد للدراسات : علي شع مر
ة،  ة واالستراتیج اس  .٢٠٠٩الس

  ندرة، علي صادق أبو هیف، القانو ، .)ن. د(ن الدبلوماسي والقنصلي، االس
١٩٨٧. 

 غداد ة في عالم متغیر،  ي دمحم، الدبلوماس اعة : فاضل ز مة للط دار الح
 .١٩٩٢والنشر، 

  الي المثلوثي(رس ألدن ا)ترجمة عثمان الج شرك أم : ، الصین في أفرق
لمة، أبوظبي: منافس؟ بیروت ة للعلوم ناشرون؛ و  .٢٠٠٩، الدار العر

 العولمة ، ر واقتصاد إدارة عصر : محسن دمحم أحمد الخضیر مقدمة في ف
ة، : ، القاهرة١الالدولة،   .٢٠٠٠مجموعة النیل العر

 ة ، : محمود خلف، الدبلوماس دار زهران للنشر : ، َعمَّـان١النظرة والتطبی
 .٢٠١٠والتوزع، 

 ر : ة والقانون الدولي، القاهرةمصطفى أحمد أبو الخیر، تحالفات العولمة العس
 ٢٠٠٥: دار ابتراك للنشر، القاهرة

  ة مقراط هانس بیتر مارتن وهارولد شومان، فخ العولمة واالعتداء على الد
ة  اس(والرفاه ت)ترجمة عدنان ع  ١٩٩٨سلسلة عالم المعرفة، : ، الكو

 غداد ، الوجیز في فن المفاوضات،  قن : هشام آل شاو عة شف  .١٩٦٩مط

WאאW 
  ة بین النظرة والتطبی ة الوقائ دراسة (أسامة عبد اللطیف المشرَّف، الدبلوماس

ة على دور األمم المتحدة واالتحاد األفرقي ق توراة في العلوم )تطب ، أطروحة د
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ة  اس م )غیر منشورة(الس ة، جامعة الزع ة والدراسات االستراتیج اس ة العلوم الس ل  ،
، امدرمان   .٢٠١٢، )السودان(األزهر

  ة ة واالقتصاد ة واالجتماع اني، دور الموروثات الثقاف اسر أحمد أبو عقیلة الشی
ائل دارفور  ة وسط ق ة الوقائ توراة ، )٢٠٠٩ – ١٩٩٠(في تطبی الدبلوماس رسالة د

ة  اس ة والدراسات االست)غیر منشورة(في العلوم الس اس ة العلوم الس ل ة، ،  راتیج
، امدرمان  م األزهر  .٢٠١١، )السودان(جامعة الزع

אWא 

o ة، القاهرة اسة الدول ز األهرام، العدد : مجلة الس  ٢٠٠٧، ینایر )١٦٧(مر

o ة، بیروت اس ة للعلوم الس ة : المجلة العر ة، والجمع ز دراسات الوحدة العر مر
ة، العدد  اس ة للعلوم الس  .٢٠٠٧صیف ،)١٥(العر

o ة، بیروت اس ة للعلوم الس ة : المجلة العر ة، والجمع ز دراسات الوحدة العر مر
ة، العدد  اس ة للعلوم الس  .٢٠١١، شتاء )٢٩(العر

o ة، الخرطوم ة، العدد : مجلة دراسات استراتیج ز الدراسات االستراتیج ، )٨(مر
 .١٩٩٧ینایر 

o ،ة ة للدراسات الدبلوماس زالقومي للدراسات :الخرطوم المجلة السودان المر
ة، العدد الثامن، فبرایر  ة، وزارة الخارج   .٢٠١٠الدبلوماس

o ا حوث ودراسات الكتاب األخضر، طرابلس، لیب ز   مجلة دراسات، مر
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